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… از وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی ﺣﯿـﺮت آور اﯾـﻦ زﻣﯿـﻦ ،ﭼﺸﻤـﻪ ﻫـﺎی درﺧﺸـﺎن آب،
ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺗﻌﻠﻖ
دارد .وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ﻟﺌﻮﻧﺎردو …
…/اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در دو ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از
زﻣﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش
ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ :ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،وﻟﯿﻌﻬﺪی را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻮده اﺳﺖ — .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ
ﺷﺎﻫﺰاده ﺟﻮان ﮐﻪ  32ﺳﺎل دارد… ،
… اﺳﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﭼﻮن وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﻼل ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻌﻮدی و
ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺘﻮﯾﺠﺮی رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ دادﮔﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﻌﻮدی،
وﻟﯿﺪ اﻻﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ام ﺑﯽ ﺳﯽ( ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻄﺒﯿﺸﯽ رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺮ اﻣﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ رﯾﺎض در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد .اﻟﺒﺘﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﻄﺒﯿﺸﯽ ﺑﺮای آزادی ﺧﻮد از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻋﻄﺎی ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر 120 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺷﻮه داده اﺳﺖ… .
… :ﮐﺎﺧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺟﻬﺎن در ﺑﺎﻏﯽ  23ﻫﮑﺘﺎری ﻧﺰدﯾﮏ
ورﺳﺎی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی و ﻣﺎﻟﮏ “ﮐﺎخ ﻟﻮﯾﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ” دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ آن را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮑﺎر
ﻣﺴﺘﻤﺮ دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﺳﻨﺎد ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن را ﻓﺎش
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ… .
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﯽ ﻧﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﮐﻮرددار ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی

ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻓﺮاد آﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﺑﺮای وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﻟﻨﺪن
دارد ؛ ﭘﺴﺮش ﺷﺎﻫﺰاده ‘ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن’ از ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ‘ﺟﺰﯾﺮه
اﻧﺴﺎن’  Isle of Manاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2014ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭘﻨﺖ
ﻫﺎوس را در ﺣﻮﻣﻪ …
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﺰارﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺮده از ﺧﺮﯾﺪ
ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺳﻮی “ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن” وﻟﯿﻌﻬﺪ  32ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻌﻮدی ،ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺼﺮ اﯾﺮان اﯾﻦ
ﻗﺼﺮ ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺎزه ﺳﺎز ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﮐﺎخ “ﻟﻮﯾﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ” اﺳﺖ در ﺷﻬﺮ
“ﻟﻮﺋﯿﻨﺰ وﻧﺴﺎن” ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار دارد در ﺳﺎل  2015از ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و …
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪ
ﺳﻌﻮدی ﻗﺼﺮ ‘ﻓﺎره’ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در ازای ﭘﺮداﺧﺖ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ اﯾﻦ ﻗﺼﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ
‘اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ’ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺳﻌﻮدی آن را ﺑﻪ داراﯾﯽ
ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در وﺻﻒ اﯾﻦ
ﻗﺼﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‘ :ﻗﺼﺮ …
از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ آن زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪار
اﯾﻦ ﻣﻠﮏ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺎﯾﻤﺰ ،روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺷﺎﻫﺰاده ﻓﺎﺳﺪ
ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺠﻠﻞ ،ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ – ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻟﺌﻮﻧﺎردو
داوﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  450ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  550ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻞ …
… ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺳﻌﻮدی اﺧﯿﺮاً در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻓﺴﺎد در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺷﻮد… .
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ ﺗﻨﺶ
ﻫﺎ را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﮐﻨﻮن رﯾﺎض ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد

ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﺟﺎم اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺮاﻣﭗ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻟﯿﻌﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎزﻧﺪه و ﮔﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺑﺮﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻤﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
ﺳﻠﻤﺎن ،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت …

… ﺳﺎل  2015ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﺎخ ﺷﺎﺗﻮی ﻟﻮﯾﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 300
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روی ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واﺳﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ از
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﻣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﻣﺠﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﺎﺧﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺑﺎغ  57ﻫﮑﺘﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ورﺳﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ… ،
… :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎﺧﯽ را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
ﮐﻪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﻘﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﯽ ،اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ 300 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺎخ
ﻟﻮﯾﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ازای …
… اﻓﺸﺎی ﮔﻮﺷﻪ ای از رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮑﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﺮ ﻣﺪرن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﺗﻔﺮﯾﺠﯽ
ﻣﺠﻠﻞ و ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ …
ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻗﺪس ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ،ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺳﻌﻮدی ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ _ .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﻗﻄﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﻮرش را ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل
آن ﻣﺨﺪوش ﻧﺸﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮ آﯾﻨﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻧﻮﺷﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه
ﮐﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻧﺪه ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﻘﺎم ﺑﺎزﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﺳﺎل
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد وی در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دو ﺣﻮزه
داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای …
ﺗﻬﺮان-

اﯾﺮﻧﺎ-

در

ﺟﻠﺴﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ

وﺿﻌﯿﺖ

درﯾﺎﭼﻪ

اروﻣﯿﻪ؛

ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ:

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﻮد/ﻇﺮﯾﻒ :اﯾﺮان ادﻋﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﯾﻤﻦ را ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ارﺟﺎع ﻣﯽ دﻫﺪ/اردﮐﺎﻧﯿﺎن :دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ آب و ﺑﺮق اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ/وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﮔﻔﺖ وﮔﻮ
درﺑﺎره ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ/ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺳﻮداﻧﯽ :ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻗﺤﻄﯽ راﻫﺒﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ اﺳﺖ و ﻣﺸﺎور
ﺑﺸﺎر اﺳﺪ :ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ دور از ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ و ﺟﻨﮓ درﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
اﺳﺖ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮﻧﺎ در  12ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد… .
… .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﺧﻦ ،در ﮐﺎرزار ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﺷﺘﻔﺎن ﺑﻮﺧﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ در
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﻣﺨﻤﺼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد راﻫﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .او
ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺑﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺟﻪ
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ… .
ﺟﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ وﻟﺨﺮﺟﯽ ﻫﺎی وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺟﻮان
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ و او  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺧﺮج ﮐﺮده و  450ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ
از ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮوس رﯾﺪل ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺳﯿﺎ در
ﻣﻮرد وﻟﺨﺮﺟﯽ ﻫﺎی ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﻔﺖ… :
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