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                   یالملل نیو روابط ب یاسیدر امور سجهالت 

 ترمپدونالد   خودسریو 
  

که از  یترمپ، مرد یو تک رو یالملل نیو روابط ب یاسیو جهالت مطلق در امور س یغرور، تکبر، خود پرست

 یاریو پس پرده به مداخله و  انهیبا تعهدات مخف یونیزیتلو یلیتخ یها شنامهیو نما یدار کهیت ،یشغل قمار خانه دار

 یکند قدرت نظام یو تصور م دهیپروران رجهان را به س یشد، فکر رهبر کایجمهور امر سیرئ هیروس حیصر

 .ساخته ۀچاریاز او ب یشمال یایکه کور یدهد در حال یرام میاتخاذ هرنوع تصم ۀبه او اجاز کایامر

 لیسرائا تختیپا ثیالمقدس به ح تیشناختن ب تیبه رسم یالملل مبن نیب یها ثاقیترمپ خالف همه م ریاخ یۀاعالم

هرنوع راه حل  دیرا در منطقه بر افروخت و درب ام یبیبس مه یاو است، آتش یاسیس یاز نا بخرد یکه حاک

 لیئو اسرا نیفلسط انیآوردن صلح م یراکاذب او را ب ۀبست. و وعد نیو فلسط لیاسرائ ۀمعضل یرا برا یاسیس

 .آشکار ساخت

و مدد رسان آن  لیاسرائ یحام یو تا حدود یگذشته در حال که همه به نحو ۀجمهور اسبق در هفت ده یرؤسا

دولت  تتخیرا پا یالمقدس شرق تیصلح متوقعه ب ۀالمقدس را درک ودر وراء موفقتنام تیموضوع ب تیبودند حساس

 .دانستند یم نیمستقل فلسط ایگو

 نیفلسط نیملل متحد وجود دارد و تا حال در مذاکرات متعدد صلح ب حیصر ینامه ها صلهیالمقدس ف تیمورد ب در

 .واگزار ساخته اند نیطرف ۀمجزا پنداشته شده و حل آن را به موافق یموضوع بکل لیو اسرائ

 یاسیس ریغ ۀادار کیتشکل  جابیا تیهودیو  تیسویاسالم، ع روانیو تقدس آن نزد پ یخیالمقدس با قدامت تأر تیب

 .دش یو اداره م میتنظ نیمتشکل از سه د یبوده تحت نظارت شورا یکشور یاسینمود که فارغ از تسلط س یرا م

 .عالم اسال است یبرا تیموضوع بس قابل اهم کی نیبلکه ا ستین نیفلسط یۀالمقدس تنها داع تیب

 یۀاعالم کیرفت تا  یترمپ خالف توقع بوده و انتظار م یۀعکس العمل ممالک اسالم در قبال اعالم متأسفانه

صادر و  گیو عرب ل یعضو ملل متحد وکنفرانس اسالم یتوسط همه ممالک اسالم یمشترک و همگان یۀاحتجاج

 .دادند یخود را م یاسیبه ترمپ اخطار قطع روابط س

 سوزد یدر آب غرق و در آتش م کایامر یرحم و فاقد هرنوع احساس بشر دوست یانسان ب نیشگون بد ا از
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