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جان کیری بعد از آنکه دونالد  جاگزین وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا  اقای ردرحال حاض

ترومپ به حیث ریس جمهور منتخب برنده  ایاالت متحده امریکا  درکاخ سفید درماه  جنوری زما م 

خواهد  یست گیرد چه کسی خواهد بود؟ این انتخاب بدون شک  یکی ازمهمترین تصمیمات امور را بد

                                                                             . ست خارجی اقای دونالد ترومپ جا خواهد داشت بود که در سیا

وزیر امورخارجه اداره دونالد ترومپ سیا ست خارجی دولت دونالد ترومپ را درچهار   

مد ت زما مد اری  سال ماموریت او به تعریف وبه معرفی خواهد گرفت که آیا  جهان در

دیده شود  -آینده شاهد جنگ ویا شاهد صلح پایدار خواهد بود دونالد ترومپ طی چهارسال

با  فرصت دونالد ترومپ   کهچنین  به  نظر میرسد   صورت بهر  ؛   که چه خواهیم دید

ست وزارت چه کسی را  به پ   وجدال است  تا   در دست داشته اش بیشتر باخود درجنگ

شرایط    ین تشکیالت سیاسیی  چند نام  از واجد  نظر  از لذا او   ؛ رد بگماامور خارجه 

دریکی از ( سی ان ان )منبع   یک   نچه چنا این مقام را  درنظر گرفته است ، مناسب به

ترومپ  دراین   دونالد  تحوالت اخیر وشگفت انگیزش  چنین گذارش داده است  که اقای

را  برای  خود که  (  Mitt Romney) بق جمهوریخواه  میت رومنی  هفته  با نامزد سا



ین سرسخت  منتقدیکی از وبود   ید نموده ند کا( 6186)درسال  ست جمهوری ریاکسب 

یعی نموده  وضمن بحث ومذاکره  پیرامون موضوعات چندی   شمرده میشود  مالقات تود

                                                         . موضوع مقام  وزارت امور خارجه را نیز با اودرمیان گذاشته است 

عالوه بر آن شماری  از اشخاص واجد شرایط دیگری به این مقام  نیز شامل لست دونالد 

سابق   (Rudy Giuliani)رودی جولیا نی : میباشد که این اشخاص عبارت اند از ترومپ

نومحافظه کار افراطی ، شخصی ( John Bolton) نلتو، جان بو شاروال شهر نیویارک

 Bob)موقف های متعد دی درچندین دولت های جمهوریخواهان داشت ،  باب کورکر که 

Corker  )کسیکه   ویا   یت مینمود عراق حما سناتور از ایالت  تنسی  کسیکه ازجنگ در

ر  به اختیا( Donbass)س تاسالحهای کشنده ای پیشرفته را درجنگ  دونبا  تالش ورزید

بق سخنران   سا  (Newt Gingrich) نیوت گنگریش  اقای   جنگجویان اکراینی گذارد  ؛

ست پ    به  ست تا نیز در نظر ا  یندگان ایاالت متحده امریکا جمهوریخواهان درمجلس نما

                              .                                                                    شته شود وزارت امور خا رجه گما

جنوبی اقای   رولینای  فرماندار کا  ید دونالد ترومپ  شا یعات است که  همچنان چنین شا  

د یگر در  سترا برای مقام وزارت امورخارجه  ویا  کدام پ   (Nikki Haley)نیکی هیلی 

ن سی  ا)موثق  ین مطلب را  یک منبع داخل کابینه ای خود  درتحت بررسی  قراردهد ا

.                                                                                                       گذارش داده است ( ان 

،هنری کیسنجر وزیر اسبق (  Haley)بناً اقای دونالد ترومپ درنظر دارد که با  هیلی     

، ( Rick Scott)ما ندار  فلوریدا  ریک  اسکات  فر  امورخارجه ایاالت متحده امریکا ، 

دریا ساالر  (Mike Rogers)شهردار کن بلکون ، میک روجرز(  Cincinati)سنسیناتی 

جمهوریخواه بروز پنجشنه مالقات نماید ؛ حسب  (Jeb  Hensarling)و جیب هنسارلنگ

وسخنگوی  (  Janson Miller)،جاسون میلردونالد ترومپ  یرارتباطی  ومدقول دایرکتر 

نیزدرنظراست که با دونالد ( Sean Spicer)کمیته ملی جمهوریخواهان  اقای سین سپیسر

.                                                                                                ترومپ  بازدید بعمل آورند 

را   مصوبه ای نده کارولینای جنوبی  وفرمار  ا ستمد سیا( Nikki Haley)نیکی هیلی     

بخاطر متوقف ساختن تالش های  برای تحریم ازانجام کسب وکار وبیسنیس با هرشرکتی 

عدم سرمایه گذاری  ویاتحریم شناخته شده  ( BDS)که تحت عنوان تحریم  جنبش بایکوت 

میتوان  چنین دریوریشلم که ( 6182)ازجانب اسرایل را به تصویب رسانید چاپ داستان 

ه امریکا  علیه تحریم ضد اولین  اقدام  است که کارولینای جنوبی  درایاالت متحد: گفت  

یا قایل شدن تبعیض علیه مردم اسرایل و تضعیف شدن  (BDS) م مینمایدچنین اقدااسرایل 

                                                                                                       .اقتصاد کارولینای جنوبی 

ی منافع اسرایل هنری وحامهمچنین تذکرمیدهد که جنایتکارجنګی وطرفدار(سی ان ان )  

که میتواند یک رفته شده است گدرنظر( وزارت امورخارجه)ن وظیفه کیسنجرنیزبرای ای



تصمیم بر انتصاب  هنری ترومپ خواهدبود یعنی   سیلی محکم بروی حامیان اقای دونالد

بدون شک ایاالت  متحده  امریکا   بوظیفه واجراءت سیاست وزارت امورخارجهکیسنجر

که بعنوان فرمانده سوی دیگر مایکل اس راجرزدریا ساالراز –درافق قرار خواهد داشت 

یر  با مداست  نموده  وظیفه اجرای   امریکا متحده   ایاالت(  Cyber)سایبری  فرماندهی

قات  ممکن  بحضور وریس  امنیت  مرکزی  نیز  بغرض مال( NSA)آژانس امنیت ملی 

درآوایل  (  Rogers)روجرزحسب گذارش  تایم اسرایل اقای  مشرف شونددونالد ترومپ 

ات اسرایلی دیدار بعمل آورده است وحسب شایعات بطور مخفیانه با مقاماین سال چند بار

های رسیده  ده امریکا جنرال مایکل راجرز بنا به گذارشآژانس ملی ایاالت متح مدیرتازه 

کاری  به بحث  درمورد هم   ت رسمی اسرایل ما شته  به دیدار مخفی  مقا درهفته ای گذ

شده  هللا عازم اسرایل  با حز بتی  بله  با ایران  جنگ نیبا قاتودفاع از  سایبری بویژه در

                                                                                                                                    . است 

ست وزارت دراینجا چیزییکه کاماًل روشن وهویدا است اینست که تمام  اشخاصیکه به پ     

 امورخارجه ایاالت متحده امریکا  نامزد ویا درنظر گرفته شده اند همگی حامی وطرفدار

 گرانی چندی رابرای شرق میانه دردرپی خواهد داشت  نکه این خود دولت اسرایل میباشند

لد ترومپ خواهان  تامین روابط صلح  بین دولت ااز وضع موجود چنین برمی آید که دون

طرف متخاصم  برای پیاده نمودن صلح بین این دویل و فلسطین میباشد ودرنظر دارد اسرا

بوضاحت  اعالم  وزیر امور تعلیم وپرورش تندرو اسرایل نکهحالآهنگ صلح را  بنوازد

که درمورد آن   یش آنرا ندارد یگر گنجا مینماید که عصر فلسطینی ها به پایان رسیده ود

ها نا امید کننده  وبستن  نیه خود برای فلسطینی که همچو بیاتاجا ی صحبت صورت گیرد 

 – نتانیاهو بنیا مین   اسرایل اقای وزیر نخست   راه صلح ومذاکره میباشد  درعین زمان

آنچه که اسرایل  میداند  چنین : دونالد ترومپ را دوست واقعی اسرایل نامیده و می افزاید

است که ما  درمورد  سیا ست  خارجی  اقای  دونا لد ترومپ  درشرق میا نه  چیزی را 

                                                                                                                 . بوضاحت نمیدانیم 

دونالد ترومپ  بخاطر  :ل روسیه وچین  سیاست خارجی گیچ کننده دونالد ترومپ  در قبا

میخواهد  که (  داعش)ادامه مبارزه سرسختا نه با دولت اسالمی افراطی عراق  وسوریه 

بیشتر بهتر وپا یه دار داشته با شد وازجا نبی هم میخواهد  که با با روسیه روابط هرچه  

متحد روسیه ) چین معامالت تجارتی کشورش را هرچه بهتر گسترش دهد  اما او ایران  

وقتی که ما نگرانی  لذا   نمودمی تروریزم درسراسر جهان یاد  بزرگترین حارا   (وچین 

 متمرکز می سازیم  در حوزه شرق میانه خودرادرمورد سیاست خارجی  دونالد ترومپ 

چه چیزی را میتوان دریافت  این سوالی است  که اقای دونالد ترومپ با  تعین و انتخاب 

وزیرامور خارجه خویش این عنصر تعجب واین سیاست نامعلوم خارجی اش را مشخص 

دونالد  دولت   خارجی  خواهد بود که سیا ست  خواهد ساخت  یعنی این وزیر خارجه او



پرتیراژ   مه  روزنا ترومپ را به جها نیان برمال خواهد سا خت   ونباید ازیاد برد  که  

رد ب    نسبت  را به  روسیهجمهور یمیرپوتین  ریس   پیام  تبریکی  والد الس انجلس تایم 

به نشر سپرده  متحده امریکا ایاالتدرانتخابات ریاست جمهوری وموفقیت دونالد ترومپ 

ه ای از گفتگوها میان دونالد ترومپ و والدیمر پوتین را که شامل  طیف دشرودرضمن ف

 امریکا وروسیه  ایاالت متحده  پیش روی  لش ها ی چا.یل  ازجمله  تهد ید  وسیع ازمسا

تاریخی  امریکا وروسیه بود  مورد   روابط ستراتیژیکی  و وهمچنان  مسایل اقتصادی و

( ۰۲۲)مت تاریخی  بویژه به ارتباط  قدا  هرفتگریس جمهور  قرار  واکره هردبحث ومذ

به ادامه   واقای دونالد ترومپ هرفتگ تبادل افکار صورت  ساله روابط بین هردو کشور 

 هنمود  وارید  کشور  ابراز امی دو این  حسن نیت وپایه داری هرچه  مستحکمتر روابط

برجسته به   خطوط  نیز با  ات خود را بین دوکشور تاکیدوهرچه بیشتربراستحکام روابط 

                                                                                                 . بیان داشته استنشر

آژانس خبر رسانی رویتر  مکالمه ای که بین  دونالد ترومپ  وریس جمهور مردم چین   

ست نشر سپرد  دون تصرف  بدصورت گرفته بود  آنرا ب(  Xi Jinping)پناقای خی چنگ

در صحبت خود  چنین  یادآور میشود  که  خی چنپنگ  وآن اینکه ریس جمهور چین اقای 

حقا یق این را ثا بت خواهد  ساخت  که همکا ری   بین  کشورهای  ما تنها را ه د رست 

خی چینپنگ   دراشاره به اظهارات ( CCTV)وصحیح خواهد بود تلویزوین مرکزی چین 

ابراز نموده ،  گفته  های   درمورد روابط کشور اش با ایاالت متحده امریکاآنچنانیکه او 

اگر دونالد   اینکه  ید  وآن گلوبل تایمز چین  نقل قول مینما  اورا آژانس رویتر از نشریه

ی درات صا ترومپ میخواهد طرح خویش را با این محتوی که تعرفه گمرکی را بر اقالم 

ګلوبال تایمز  نشریه  باال میبرد ویا سنگین میسازد آنطوریکهچین به ایاالت متحده امریکا 

به نشرات اش میپردازد  به نقل از اظهارات خی  حزب حاکم چین  درتحت رهبری  ملی 

ضیح میدهد که  اقدام  دونالد ترومپ مبنی  بر باال بردن تعرفه  گمرکی باالی چنپنگ  تو

بین   اقالم صادراتی چین  به  ایاالت  متحده  امریکا  خود زمینه  فلج  معا مالت تجارتی

با  وپیوسته به آن   .دوکشور را مساعد خواهد ساخت که به نفع هردو کشور نخواهد بود 

  اپدرارو  امریکا  ساخت  گبوین  یماهایپا هو گت بزر رشان درسفا رسیدن وقت وزما

ایاالت  زی  اتومبیل سا  وفروش ر آن درخرید تغیرات چندی بوجود خواهد آمد که درکنا

افزون  –خواهد داشت  را باخود همراه  بل مالحظه  موانعی قا نیز متحده امریکا در چین

وستد غله  داد  خواهید گراید   به سردی  اپلنوع  بر آن  بازار شلوغ  تیلیفون های همراه 

. ایاالت متحده امریکا ازچین ریشه کن خواهد گردید( وجوار  (Soybean)سیابین) جات 

این موارد را  روزنامه رسمی کلوبال تایمز  چین طی یک  تبصره بویژه  چنین  توضیح 

م صا دراتی چین به داده وخاطرنشان میسا زد که تحقق طرح تزید تعرفه گمرکی  بر اقال

امریکا درواقیعت امر  آغا ز یک جنگ تجارتی بین چین وایاالت متحده امریکا خواهد 



حظه است اینست اما آنچه که درسیاست خارچی ایاالت متحده امریکا قابل دید ومال –بود 

ت آمیز  یک رابطه ای مستحکم دیپلوماتیکی مسالمکه دونالد  ترومپ میخواهد با  روسیه  

ولی  معامالت ودادو ستد تجارتی با چین میباشد  درید نظر ونیز خواهان  تجدته باشد داش

درمخا لفت درمقابل ایران و سیاست خارجی ایران درشرق میانه ناراض  وبا  آن کشور  

ا بیمورد نخواهد بود  تا گفته های دوران کمپین  انتخا با تی دونالد شدید  میبا شد ، دراینج

اینک فشرده گفته های  دوران  انتخاباتی دونالد –ترومپ را به ارتباط ایران بیاد نیا وریم 

درغزه ایران از حماس : ترومپ را که در مورد ایران گفته بود چنین  بخاطر می آوریم 

برای  ر اشکا  بگونه    فلسطین   غرب هنراکرد  ید و ایت مینم وجهادیهای اسالمی حما

   انهدام درمقابل  دالر و( 0111)مبلغ   تروریستی  مهاجم فلسطینی  درمقابل هر حمله هر

 سف جای تا –دالر  می پردازد ( 01111)مبلغ   نه تروریستی فلسطینی هر خاوتخریب 

ی را درشرق میانه تامین نیروهای نظامن وجوه مالی است که دولت ایراونگرانی دراینجا

 محای   وا  بردن  ازبین   ارتباط  بهور کرد نی نخواهد بود که ما  با  وبرای شمامینماید 

تا هنوز  و  ایم  بیلیون دالر را به مصرف رسانیده ( 621)تروریزم تا کنون مبلغ بیش از 

وبادرنظرداشت همین اصل   یم ع وقمع نمایم که تروریزم را قل که هنوزاست تالش مینما

 معاصر ن  ایران درجها تروریستی   نیرومند  شبکه  بل خودرا مکلف میدانیم  که درمقا

پنج قاره   نکه این دولت ایران است که  در ازهچگونه فعالیت وتالش دریغ نه نما یم  چو

نموده است   یعنی  این   حمالت تروریستی گوناگون را رهبری( 62)از  جهان  تا کنون 

که درهرجا مراکز وهسته های  تروریستی  دارد  که  آن مراکز  را  رهبری   ایران است 

درصورت    مینما ید پس دراینصورت ازشما میخواهم که برمن باور داشته با شید که من

ن متحده  امریکا  ایراموفقیت در انتخابات ورسیدن به  کرسی ریا ست  جمهوری ایاالت 

                                             ..                                                                                                                           و مراکز تروریستی اورا ازبین خواهم برد 

چنین بر می آید که بیجا نیست تا آنکه  نالد ترومپو.پس ازگفته های دوران انتخاباتی د   

مراکز   امحای  طر بخا  را  ایران  دولت ضد  و اسرایل   می حا  او وزیر امورخارجه

                                                                                     . گزیند تروریستی دولت ایران برن

روابط بین ایران وایاالت متحده امریکا در زمان زمامداری دونالد ترومپ با جنگ  آیا    

 ؛کسانی که درطول مبارزات انتخاباتی از حامیان و طرفداران  خواهد بود  وصلح همراه

شهردار سابق نیو یارک  (  Rudy Giuliani) نی رودی جولیا مثل  بودند   دونالد ترومپ

رودی  - مقام های کلیدی را بدست آورنددونالد ترومپ  موفقیت با  سفید  شاید که در کاخ

و ایران ایاالت متحده امریکا بین  توافق هسته اینی یکی ازمنتقدین صریح دربرابر جولیا

ما با ید  خود :دریک صحبت خبری خود  صریحاً چنین  افاده نمود چنانچه او   –میباشد 

صحبت خود  ادامه  اودر  تروریستها برسا نیممان را به پیروزی  بی قید وشرط دربرابر 

ایران وایاالت متحده امریکا  یکی از بدترین  معامله    بین  هسته ای  توافق:افزود وگفت 



که  اوباما  با ایران نمود  خود به مفهوم آنست  که   توافقی   تا کنون میتواند شناخته شود

  ملیاردها   قدرت اتومی گردد  وبتواندچانس داد شد  تا صاحب  به ایران   درنهایت امر 

حامی ما خود به اراده ای خود به کشور خود گرداند  یعنی   نصیب  بت را ازاین با دالر 

 خود در دراینصورت  ما   فرصت وچانس دادیم  پس  بزرگ تروریزم درسراسر جها ن

  اتروریست ها روزی مساعد ساختیم  که  پول اند برای   را  به د شمن خود زمینه واقع 

هستیم که  نی  دیوانگا  وآماده سازد  ما خود ازجمله  ین ما رهبری بخاطر قتل ما ومتحد

یعنی ایران را فرصت میدهیم نی  ترورست های سراسری جها می بزرگ حاست خود بد

به ازد  پس دراینصورت دونالد ترومپ که دربرابر ما دست به توطیه زند ومارا نابود س

وقوع  خود ال  قریبپی خواهد برد ویادست خواهد یافت که  در دیدار کامل  این اطمینان

سخ قرارداد هسته ای را باایران مورد موضوع ف خود  ین وبا متحدملل  متحد با سازمان 

                                                                               .                                   بحث ومداقه قرار  خواهد داد   ونخواهد گذاشت که ایران صاحب قدرت اتومی گردد 

گذارشی را بدست نشر (  CBS)ازسوی دیگر  در دوازدهم اکتوبر اخبار  سی بی اس     

معا ون ریس جمهور  دونالد ترومپ  پیرامون  (Mike Pence)  یک پنس ماسپرد که  

معامله وتوافق هسته ای  ایاالت متحده امریکا با ایران  در یک سخنرانی انتخاباتی  اش 

اداره دونالد ترومپ  اوراق توافقنامه هسته : چنین گفته بود لی  رالی ، کارولینای شمادر 

ایران   نمود ونخواهد گذاشت کهای را که با ایران صورت گرفته است پاره پاره خواهد  

وایاالت   بین ایران صاحب نیروی هسته ای گردد  ؛ قابل یادآوری است که  تنش وتشنج 

یی ایاالت  دریا  نیروهای   دم  بین متحده امریکا زمانی  به اوج خود رسید  حینیکه تصا

اگست  ( 62)بتاریخ فارس رخداد وهمچنان درخلیچ   ایران پاسداران  وسپاه  متحده امریکا

ایاالت متحده امریکا  با کشتی های  گشت (  USS Nitz-USSMason)دریایی   نیروهای

زنی  سپاه پاسداران  انقالبی اسالمی  ایران  در تنگه هرمز مواجه شد  که  با اند کترین  

  دهقان حسین اشتباه امکان  برخورد ودرگیری دور ازتصور نبود براساس یک گذارش  

یی  ما بخاطر   که نیروهای دریا خود  یاداورشد    دفاع  ایران ضمن یک صحبت  وزیر

ایاالت متحده   دریایی  حفاظت  از آبهای سرزمین ما  درگشت زنی بود  که با نیروهای 

هارم ماه سپتمبر  نطوریکه  در تاریخ چ رس روبرو ومواجهه شد  هما امریکا در خلیچ پا

امریکا با یک کشتی ایرانی  درخلیچ مواجهه شده  بود  لی نیز قایق های  گشت زنی ساح

باید خاطر نشان . وبعید نبود که دربین آن هرد نیروهای دریا یی درگیری صورت نگیرد 

ساخت  که یک کشتی گشت زنی  نظامی ایاالت متحده امرکا  بخاطریکه با کشتی نظامی 

واست که درگیری بین هردو ایران مواجه نشود دریکصد متری جهت خودرا تغیر دادونخ

مقامات وزارت ) خبری  مبع موثق  مطلب را یک نیروهای دریا یی  صورت گیرد  این 

به آژانس رویتر اطالع داده است که نیروهای دریایی امریکا   (دفاع ایاالت متحده امریکا

وبه اینصورت کدام تصادم داده نرا نشان ازخود کدام واکنش جنجال برانگیز دراین مورد 



.                                                                                          رخ نداد

ست بتاریخ نهم ماه سپتمبر مقاله ای را  تحت عنوان  مطلب گفتنی دیگر اینکه  واشنگتن پ  

حرکات وژست های نادرست قایق های ایرانی درمقابل کشتی های ما دونالد ترومپ اگر 

را  این مطلب – بنمایند باید همانجا درآب مورد ضرب گلوله قرار گیرند رابچاپ رسا نید

ایالت فلوریدا ( Pensacola)انتخاباتی خود در پنساکوال دونالد ترومپ درطول  مبارزات

 اشته بمناسبت تصادم ورویا روی  نیروهای دریایی  ایاالت متحده امریکا وایران اظهار د

                      :                                                                                                                            وچنین افزود

ایران  بخواهد یق های کوچک نیروی دریایی  زمانیکه  قا –ایران   اما بابهرصورت     

ما ژست ها   مردم بل  درست بمقا وبه گونه ای نا  بیفتد  بحرکت  مابای بدورناوشکن زی

که همچو ژست ها   ید به ملوانان این قایق ها اجازه داده شود تی را انجام دهد  نبا وحرکا

نیروهای دریایی ما   خردکننده  ضربات  تحت درهما نجا  ید بااجاًل را انجام دهند بلکه ع

ر وجمیعت حا ض  از طرف مستمعین آمیز دونالد ترومپ تفتین   سخنان این  -قرارگیرند

ت متحده جمیعت مخاطب با دادن شعارهای ایاالوکف زدن های  صاعقه وار بدرقه شد با 

                                                   . ایاالت متحده امریکا  احساسات شان را ابرازنمودند –ایاالت متحده امریکا  –امریکا 

 که یکی از نیروی دونالد ترومپ درقبال ایران ومتحدان نزدیک ایران ازجمله حز ب هللا 

الزم پنداشته مرده میشوددرمقابله به آن گفت که به نظرمن درشرق میانه شجنجال برانگیز

من در انتخابات   صورتیکه میشود  تا اورشیلم  به حیث  پایتخت اسرایل تعین گردد  ودر

که   ری به صفت ریس جمهور ایاالت متحده امریکا انتخاب گردم  میخواهمریاست جمهو

صحبتی بحث برانگیز سفارت ایاالت متحده امریکار را از تله بیب به اوریشلم انتقال دهم 

وفوق العاده خطرناک که بر آتش خصومت بین اسرایل وفلسطینی ها بجزاز ریختن  نفت 

من  دربسا  :  چیزی  دیگری  نمیتوان بود  دونالد  ترومپ  در ادامه  صحبت  خود  گفت

که  ونشستها با رها بارها گفته ام که من در دوره زمامداری خود میخواهم یی ها گردهما 

 مشاور دونالد ترومپ ازسوی دیگر  سم بشنا برسمیت  شیلم را بحیث پایتخت اسرایلاور

درمقاله ( Jerusalem post)ستبه اورشیلم پ  (  David Friedman)اقای  دوید فریدمن 

ریس جمهور :  چنین افاده مینماید   ستپ    مشاور دونالد ترومپ به اورشیلم»تحت عنولن 

یکی ازصمیمیترین دوست اسرایل پ اقای دونالد تروممریکا منتخب کنونی ایاالت متحده ا

را بعد  ز نداشت او این مطلبگسرایل تاکنون همچو دوست صمیمی هرمیباشد که دولت ا

ست جمهوری درشهر نیویارک ضمن صحبت  در انتخابات ریا پاز موفقیت دونالد تروم

سطح دوستی بین اسرایل وایاالت   ساخت که خاطرنشان مفصل خود اظهارداشته وچنین 

توقع آن میرود که ومتحده امریکا نسبت به قبل هرچه بیشتر درحال رشد و گسترش است 

این دوستی  هنوز هرچه بیشتر  وبهتر گردد  چنا نچه  جمهوریخواهان از قبل به آروزی 

فریدمن فکرمیشود که : گفت  ستهمچو دوستی ورفا قت با اسرایل بودند اوبه اوریشلیم پ  



مناسب  به حیث سفیر امریکا در اسرایل درنظر گرفته شده است اوهمچنان یکی ازکاندید 

 که درماه گذشته طی یک صحبت خود( Vanka)دختر دونالد ترومپ وانکاول ازقبه نقل 

تی خود وعده سپرده بود که اودرصورت  با رزات انتخا طول مبامبنی براینکه پدرش در

ر متحده امریکا را از تله بیب به اوریشیلیم انتقال خواهد داد باید دموفقیت سفارت ایاالت 

من  فریداقدام اداره دونا لد ترومپ با شد    اولین  جملهدست اجراقرارگیرد یعنی  با ید از

اضافه نموده اظهار داشت  ما همین اکنون نشانه های روابط دوستانه مختلف مثبت را در 

یکی هم   که آزآنجمله  یم  مشاهده مینما  ت متحده امریکاسطح دوستی بین اسرایل و ایاال

دربخش  امریکا   متحده  ایاالت  دالر کمک  بیلیون(  01) رفع محدودیت پرداخت  مبلغ 

ست اجرا گرفته نشده بود   ل به اینطرف در د ت ده سا نظامی به اسرایل میباشد که از مد

مالیه  یکمک ها بیشتر   پرداخت برای   دراخو  اماده گی  امریکا وبازهم ایاالت متحده 

ویا  به عباره دیگر اگر اسرایل تقاضای   گان امریکا بجانب اسرایل نشان داده است دهند

کمک های بیشتر ما لی  را  از ایاالت  متحده امریکا بنما ید اداره دونالد ترومپ با جبین 

نی مبالغ هنگفتی را به اختیار گشاده به تقاضای دولت اسرایل جواب مشبت خواهد داد  یع

دولت   اسرایل  خواهد   گذاشت   که  این  خود  یکی  از نمونه های   بهتر دوستی بین 

.                                                                                                هردوکشورمیتواند شمرده شود

آوری اینکه  پروژه شهرک سازی اسرایل  درمناطق فلسطنیی موضوع دیگر قابل یاد      

وبویژه در کرانه غربی گسترش خواهد  یا فت ؛ والستریت  ژورنال دراینمورد  مقاله ای 

که :  بچاپ  رسا نیده  ودرآن متذ کر شده  است «  مشاور دونالد ترومپ »تحت عنوان  

شهرک ها  مانع تامین صلح ویا شهرک سا زی  اسرایل با مسکون شدن یهودی ها در آن 

گرینبلت   سون این مطلب را جا–مانع روند صلح بین اسرایلی ها و فلسطینی ها نمیگردد 

(Jason Greenblatt) ین پدوران کم  در  ست اسرایل کمیته  سیا   م نهاد برای ریس نا

.                                                                                                                           ست جمهوری  خاطرنشان ساخته بود  انتخاباتی  ریا

وره کمپین انتخاباتی خود  اقای  جاسون گرین بلت را  ددرترومپ  درماه جوالی دونالد    

عنی جاسن گرین بلت بروز ه او یمزد نموده بود  ک ست اسرایل نا بعنوان ریس کمیته سیا

توسط   زی نی وشهرک سا لیت های ساختما هرگونه ایجاد خطر را ناشی از فعاپنجشنبه 

اسرایل  توسط   زی شهرک سا رداشت که  اسرایل در مناطق فلسطین را رد نمود واظها

همین   واقای دونالد ترومپ نیز  به  نخواهد بود  نع صلح بین اسرایل وفلسطین هرگز ما

نظر وباوراست  که شهرک سازی توسط اسرایلی ها در مناطق فلسطین نباید مانع تعامل 

اویعنی اقای جاسون گرین بیلت این مطلب را از طریق صلح بین اسرایل وفلسطین گردد 

دوطرف متخاصم یعنی اسرایل وفلسطین راجع :  رادیونظامی اسرایل  ابالغ نمود وگفت 

ی  آن بین  خود  تصمیم  اتخاذ مینما یند  مربوط  بخود  آنها بوده   به هرمعا مله ایکه  برو

وازنظر دونالد ترومپ شهرک سازی اسرایل در مناطق فلسطین  کدام مانع قابل مالحظه 



                          .                                     را در اتخاذ تصمیم  اسرایلی ها وفلسطین ها بوجود نمیآ ورد ویا بوجود نخواهد آورد

بارک اوباما و هیالری کلنتون را  درشرق  دونالد ترومپ دراین راستا سیاست خارجی   

اما در اینجا  پرسشی بوجود  –فاجعه نامید (  لیبیا) وشمال افریقا ( عراق وسوریه )میانه 

 کلنتونوما  بارک  اوبامی آید که آیا سیا ست خارجی دونالد ترومپ نیز  ادامه سیا ست 

خواهد بود ؟ گرچه اقای دونالد ترومپ  دراینمورد پیشنهاد نموده ویا به این نظر است که  

اومخالف درتحت فشار قراردان اسد ودولت او در سوریه است  واز حمالت روسیه علیه  

مخالفین دولت اسد وبویژه علیه دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه حمایت نموده  تاکید 

ازسوی   ولی ند  بود گرد ید نیست ونا که گروهای داعش وافراطیون اسالمی با میورزد

را   مینهز تحریک آمیز او  وصحبت های  ایران  دیگر مخالفت اقای دونالد ترومپ علیه

گروه   گرچه که ازنظر جمهوریخواهان میگرداند برای تنش هرچه بیشتر درجهان مساعد

در واشنگتن  دونالد ترومپ را یک کاندید  ضد استقرار نیوکانها  کارمندان دولتهای قبلی 

است  ولی به  ر خود آنها کا که را سزاوار مقام ریاست جمهوری نمیدانند او و  می نامند

 John )بالتون  جان   ترومپ   دونالد  اگر اقای  سیی بین المللی  نظر اگاهان امور سیا

Balton )  روسیه   و وچین   نیوکان جمهوریخواه جنگ طلب ودشمن آشتی ناپذیر ایران

شک وتردید تنش   بد ون  درآنصورتلیدی وزارت امور خارجه  میگمارید  را درمقام ک

ایران   علیه یشی  ازوقوع درگیری  یک جنگ فرسا که ید وحتی درجهان افزون میگرد

دیگر   نب ازجا.  وقوع جنگ را رد مینمودنادیده می پنداشت  ویا  درآنصورت رانمتوان

وایاالت   ایران  بین  هسته ای  منعقده معامله  که وراست  دونالد ترومپ به این نظر وبا

گردد وآنرا علیه   نیروی هستوی  حب صا  که  میدهد فرصت  ایران   متحده امریکا  به

به اینصورت غیرممکن وایاالت متحده امریکا واروپا  مورد استفاده قرار دهد  –اسرایل 

                                                                                              . می آید که اوضاع جهان پرتنش نگردد نبه نظر 

 -ار وشریک تجارتی ایران میباشدامروز همه میدانند که  روسیه یکی ازبزرګترین همک  

روسیه همچنان روابط گسترده اقتصادی نیز باایران دارد وبروی پروژه های مختلف اعم 

    .یند هایدروکاربنها و راه آهن   باهم کار مشترک مینما – ری ت بند تاسییسا –ی ازانرژ  

کشا ورزی  وبخش مخابرات را   –این دوکشور همچنین  برنامه های تبادل  تجارب نفت 

ولوک ( Gazprom)باهم مشترکاً به پیش میبرند وشرکتهای  نفتی روسیه اعم از گازپرم 

ازیکطرف وازطرف دیگر  چند ین پروژه نفت وگاز ایران  باهم  مشترکاً (  Lukoil)آیل 

                                                                  .                 بخاطر هرچه بهتر شدن وتوسعه یافتن کار وفعالیت مینمایند  

قل قول از والدیمیر پوتین  چنین ندرماه اگست  (Russia Today)روسیه امروز اخبار   

نه بین مسکو وتهران را  ستوده  وابراز امید  ریهای موفقا همکامیکند  که او یعنی پوتین 

یوروآسیا    اقتصادی  رهبری ران وروسیه  بخاطر ایجاد واری نموده  که عنقریب  بین ای

بیان داشته است  وآن قای والدیمیر پوتین او یعنی افقی بوجود آید براساس این گذارش توا



ور کامل داریم  که تحکیم  قدیمی اند وما با« پارتنرهای)شرکا ایران وروسیه »  اینکه 

راسر  جهان   بعد از توافق هسته ای ازتنش درمنطقه ودر سروابط  بین ایران وروسیه 

آذربایجان  درمصاحبه  (Azertac)خواهد کا ست  وازجانبی خبرگذاری دولتی اسیرتک 

ایکه با پوتین نموده وآنرا  در  روزجمعه به  نشر سپرد  پوتین در مصاحبه  خود  اظهار 

ه خودرا گسترش امیدواری نموده است  که ایرانی ها باید با آذربایجا نی ها  روابطه حسن

.                                                                                                        دهند  ورویکردهای خودرا  به اشتراک هم گذارند 

مطلب قابل تذکر دیگر اینکه  همه ما میدانیم  که روابط اقتصادی  وسیاسی واجتماعی       

رادیو پرس  -دارد    تاریخی  بقه به اینطرف  سا  ( 8521)ل  چین  از سا و  ایران  بین

(Radio Press  ) برای باالبردن   وایران   چین درین تازه گی ها  گذارش داده است  که

سطح همکاریهای   دوجا نبه   خود دربخش  نظا می ومعضل  تروریزم  باهم  توافقنا مه  

را به امضا رسانیده اند  این توافقنامه  درختم بازدید هییت  همکا ریهای دوجا نبه نظا می

چینا یی  درتهران بین وزیر دفاع ایران جنرال حسین دهقان  وهمتای چینا یی اش جنرال 

                                                     .                                                                               به امضا رسید ( Chang Wanquan)چنگ ونکون 

توسعه روابط بلند مدت دفاعی ایران  وهمکاریهای نظامی با  چین  یکی ازباالترین        

فاع ایران  اقای  وزیر د را   شد  این مطلب اولویت های  دیپلوماتیکی ودفاعی ایران میبا

توافقنامه کشورهای ما  صلح وثبات درمنطقه که با این  حسین دهقان اظهار نمود وگفت 

                                                                       .                                                                                                                            تا مین خواهد شد

چنین به نظر میرسد  که چشم آنداز صلح درشرق میانه تحت نظر وریاست دونالد  پس   

ترومپ  با وجودیکه اوخواهان  صلح با روسیه وخواهان گسترش همکاریهای تجا رتی 

واقتصادی با چین میباشد  اوو وزیر کاند ید شده ای وزارت امور خارجه او  به این باور 

امر جنگ علیه روسیه وچین میباشد   لذا با ید درین  اند که جنگ علیه ایران  درواقیعت

.                                                                                                   مورد پرحذ ر بود  

 یم احترام   با تقد  -----------------------------------------


