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از زمانــی که جو بایــدن در ژانویه 
2021 مراسم تحلیف خود را پشت سر 
گذاشت و وارد کاخ سفید شد، تا به امروز 
سوال اصلی این بوده که چرا او همانند 
اســاف خود به عربســتان سعودی 
سفر نکرده اســت؟ یک عرف سیاسی 
نانوشته در عالم سیاست خارجی ایاالت 
متحده وجود دارد که نشــان می دهد 
که ریاض بــرای روســای جمهوری 
آمریکا به مانند یک شریک استراتژیک 
عمل می کند ولی در واقع بســیاری از 
منتقدان واشنگتن، معتقدند عربستان 
برای آمریکا حکم حساب بانکی بدون 
محدودیتی را دارد هر جا الزم باشــد 
برای آمریکایی ها ِچک سفید امضا صادر 
می کند. اینکه عربستان به ذخیره مالی 
خارج از خاِک ایــاالت متحده تبدیل 
شده یا خیر، موضوع نسبی است که با 
روی کار آمدن روسای جمهوری آمریکا 

)اعم از دموکرات یا جمهوریخواه( این 
مدل نگاه به عربستان هم تغییر می کند 
و اصوالً این مســاله تابع یکســری از 
مولفه های موجود در سیاست خارجی 
آمریکا است. در این میان حاال و با وجود 
یک دعوای سیاســی - نظامی میان 
روســیه و غرب به رهبری آمریکا که 
مرکزیــت آن اوکراین اســت، به نظر 
می رسد که واشنگتن به دنبال جلب 
حمایت عربستان ســعودی بوده و به 
نوعی می خواهد روسیه را با یک چالش 

جدی دیگر روبرو کند. بگذارید کمی 
واضح تر در مورد راهبرد آمریکایی ها 
در قبال حاشــیه خلیج فارس سخن 
بگوییم. در زمان ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ ما اساســاً یک روابط باز 
و بدون محدودیت را میــان آمریکا با 
دولت های حاشیه خلیج فارس شاهد 
بودیم و تمام آنها به خصوص محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان در این راستا 
در هماهنگی کامل بــا ایاالت متحده 
بود. اعراب خلیج فارس همیشــه به 
دنبال آن بودند تا خودشان را به یکدیگر 
ثابت کنند و رقابت میان این کشورها 
از دیرباز تاکنــون ادامه دارد. به عنوان 
نمونه قطری ها در پرونده افغانســتان 
و توافق طالبان با ایاالت متحده سعی 
کردند تا نقش مثبتــی از خود به دنیا 
نشــان دهند که اتفاقاً این پرونده را به 
خوبی جلو بردند و توانستند آنچه را که 
می خواهند به دست بیاورند. سعودی ها 
کامًا در حال رصد این اتفاق بودند و در 
اعماق وجودشان دوست داشتند که 
عربستان میانجی طالبان و آمریکا باشد 

اما این پرونده به دست قطر افتاد. حاال 
اما این روند فرق می کند و بایدن به نظر 
می رسد که به دنبال بهره کشی از اعراب 
منطقه به نفع خود است. توجه داشته 
باشید که راهبرد بایدن و دموکرات ها 
در مواجهه با اعراب منطقه و به خصوص 
عربستان سعودی، اساساً بر پایه حمله 
به آنها با اهرم حقوق بشر است. دولت 
بایدن و وزرای آن بارها و بارها در مورد 
نقض حقوق بشر در عربستان هشدار 
داده اند و حاال که قرار اســت بایدن در 
ماه جوالی به عربســتان ســفر کند، 
موضع علیه ریاض در ایــن محور در 
حال تشدید شدن است. به عنوان مثال 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در 
کنفرانس خبری به مناســبت انتشار 
گزارش  ســاالنه وزارت خارجه ایاالت 
متحده پیرامون آزادی دینی در جهان 
در سال 2021 اعام کرد عربستان از 
کشورهایی است که تنها اجازه انجام 
آیین های یک دیــن را که همان دین 
اسام اســت، می دهد و این به نوعی 
یک انحصار مشخص را نمایان می کند. 

 اسرائیل و روسیه: 
دو محور سفر آتی بایدن! 

با تمام  این تفاسیر کاخ سفید اعام 
کرده که سفر جو بایدن که قرار بود طی 
روزهای آینده به عربستان انجام شود، به 
تعویق افتاده و وی قرار است ماه جوالی 
وارد عربســتان و حاشیه خلیج فارس 
شــود. در این میان باید توجه داشت 
که با تعویق افتادن این ســفر عده ای 
معتقدند که ریاض در حال پیش دستی 
برای کسب امتیازات بیشتر از آمریکا 
است؛ چراکه سعودی ها معتقدند اگر 
بایدن به منطقه حاشیه خلیج فارس 
بیاید بدون تردیــد منافع آنها به خطر 
خواهد افتاد و از این طریق کشورهای 
دیگر مانند کویت، قطر، امارات، عمان 
و بحرین وارد مدارِ گفت وگوهای ریاض 
و واشنگتن می شــوند. با این تفاسیر 
برخی منابع مسئول در عربستان فاش 
کردند که دو هیأت سعودی قصد دارند 
به منظور انعقــاد توافقنامه هایی در 
برخی بخش هــا از جمله حمل ونقل، 
لجســتیک و انرژی های تجدیدپذیر 
به ایاالت متحده آمریکا ســفر کنند. 
گفته می شــود که نخستین هیأت به 
ریاســت ماجد بن عبــداهلل القصبی، 
وزیر بازرگانی عربستان در 1۵ ژوئن و 
هیأت دوم به ریاست خالد الفالح، وزیر 
سرمایه گذاری این کشور نیز تا پایان 
این ماه به ایاالت متحده ســفر کنند. 
این سفرها به نوعی نشان می دهد که 
ریاض قبل از آنکه بایدن بخواهد وارد 
عربستان شود به دنبال داد و ستدهای 
اقتصادی هستند، اما در این میان باید 
توجه داشت که اسرائیل و روسیه هم 
یکی از دالیلی اســت که نمی توان آن 
را از سفر بایدن به حاشیه خلیج فارس 
حذف کرد. مجموع رسانه های عربی 
که در قطر، عربستان، کویت، عمان و 
امارات قرار دارند بــه صورت دوره ای و 
به خصوص چندی پیش که سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه در اجاس 
وزرای خارجه کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس حضور داشت، 
در مقاله ها و سرمقاله های خود اعام 
کردند که عربستان و به تأسی از آن، سایر 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال 
آن هســتند تا بتوانند بحث صادرات 

نفت و گاز را به نوعــی دیگر مدیریت 
کنند تا روسیه و آمریکا را در کنار خود 
داشته باشند. به عبارتی دیگر ریاض و 
سایر دولت های همسایه آن به دنبال 
ایجاد توازن میان واشنگتن و مسکو در 
محور انرژی هستند تا بتوانند خود را از 
ترکش های منازعه سیاسی - اقتصادی 
روســیه و آمریکا بر سر اوکراین حفظ 
کنند. اما مولفه دوم سفر بایدن، اسرائیل 
خواهد بود. حدود ســه روز پیش وزیر 
خارجه آمریکا در گفت وگویی مجازی 
با دنیل کورتز-فان، ســردبیر نشریه 
آمریکایی »فارن افرز« که به  مناسبت 
یک صدمین سالگرد انتشار این مجله 
برگزار شد، بر نقش بالقوه عربستان در 
گســترش »پیمان ابراهیم« یا همان 
توافق عادی ســازی روابط اســرائیل 
و کشــورهای عربی، تاکید کرد و آن 
کشــور را متحدی حیاتی در مقابله با 
چالش های ناشــی  از افراط گرایی در 
منطقه دانست. همین گفته بلینکن به 
خوبی نشان می دهد که ساز و کار پیوند 
عربستان و اسرائیل توسط آمریکایی ها 
مهیا شده است و این در حالیست که 
تل آویو برای این موضوع لحظه شماری 
می کند. در این میان باید توجه داشت 
که این مولفه های سیاســی و امنیتی 
در حالی در رســانه ها منتشر می شود 
که اساســاً نه تنها سرنوشت برجام و 
گفت وگوی تهران با ریاض مشــخص 
نیست، بلکه حاال شاهد سنگ اندازی 
مجدد اسرائیل در مسیر این توافق و به 
طور کلی فعالیت های منطقه ای ایران 
هستیم. حال باید دید بایدن در حاشیه 
خلیج فارس قرار است چگونه با ریاض و 

سایر اعراب رفتار کند.

همزمان با تغییر زمان سفر بایدن به منطقه، دو هیأت سعودی راهی واشنگتن می شوند؛ 

ریاضدرمسیربازتعریفمناسباتوتحکیمهمپیمانی
ریاض و سایر دولت های 

همسایه آن به دنبال ایجاد 
توازن میان واشنگتن و 
مسکو در محور انرژی 
هستند تا بتوانند خود 

را از ترکش های منازعه 
سیاسی- اقتصادی روسیه 

و آمریکا بر سر اوکراین 
حفظ کنند

مصاحبه اخیر وزیر خارجه 
آمریکا با نشریه فارن افرز 
به خوبی نشان می دهد که 

ساز و کار پیوند عربستان و 
اسرائیل توسط واشنگتن 

مهیا شده است و این در 
حالیست که تل آویو برای 
این موضوع لحظه شماری 

می کند

یکی از مقامات بنگادش دیروز )یکشنبه( اعام کرد که بر اثر آتش سوزِی شب گذشته در یک انبار کانتینر خصوصی 
در یکی از بنادر این کشور حدود 4۸0 تن کشته و زخمی شده اند. این مقامات اظهار کردند: تاکنون 2۸ نفر از جمله تعدادی 
آتش نشان در این حادثه جان خود را از دست داده و دستکم 4۵0 نفر دیگر از جمله هفت پلیس در این آتش سوزی دچار 
سوختگی و جراحت شــده اند. بنابر اعام روزنامه داکا تریبیون، همچنین وضعیت 
جسمانی چند تن از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده و احتماال چندین فوتی  
دیگر نیز در بیمارستان های دیگر هستند. بر اساس اطاعات اولیه، این آتش سوزی شنبه 
شب حدود ساعت هشت به وقت محلی در یکی از کانتینرهای محل انبار کاال که حاوی 
مواد شیمیایی بوده و در شهر بزرگ و بندری چیتاگونگ رخ داده است. مقامات محلی 

همچنین هشدار دادند که احتمال افزایش تلفات این حادثه وجود دارد.

وقوع توفان استوایی و بارش های شدید ناشــی از آن که از روز جمعه آغاز شده و هم اکنون کوبا و ایالت فلوریدا در 
جنوب آمریکا را در برگرفته، تاکنون منجر به کشته شدن یک نفر و خاموشی ۵0هزار مشترک برق در کوبا شده است. 
شبکه تلویزیونی سی.ان.ان با انتشار این خبر، افزود: میزان بارندگی ناشی از وقوع این توفان در هاونا پایتخت کوبا  به 
1۵ سانتی متر رسید و باعث جاری شدن سیل در خیابان های پایتخت کوبا شده 
است، تاکنون ۵0هزار مشترک برق بر اثر وقوع این توفان درخاموشی به سر می 
برند و یک نفر نیز جان باخته است. سی.ان.ان درادامه گزارش داد: این توفان در 
میامی واقع در ایالت فلوریدا نیز وضعیت مشابهی را بوجود آورده و میزان بارندگی 
به 2۸ سانتی متر رسیده و خیابان های شهر با آب گرفتگی شدید مواجه هستند 

و رفت و آمدها مختل شده است.  

توفان در کوبا با یک کشته و خاموشی سراسریحریق  شیمیایی مرگبار در بنگالدش با 480  کشته و زخمی

به دنبال مانور نظامی مشــترک میان قبرس و رژیم 
صهیونیســتی، ترکیه از این رژیم خواست که به ابزاری 
برای اقدامات تحریک آمیز قبرس تیدیل نشود. به گزارش 
سایت شبکه روسیاالیوم، تانجو بیلگیچ، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ترکیه در سخنانی به برگزاری مانور مشترک 
میان رژیم صهیونیستی و قبرس واکنش نشان داد. وی 
در این باره اظهار کرد: ترکیه بارها از طرف ها و کشورهای 
مختلفی که تمرینت نظامی مشــترک با قبرس برگزار 
می کنند، خواســته اســت که به ابزاری برای اقدامات 
تحریک آمیز و تبلیغات رسانه ای آن تبدیل نشوند. بیلگیچ 
در ادامه بر احساس مسئولیت آنکارا به عنوان یک کشور 
ضامن در مسئله قبرس و حفاظت از منافع قبرس شمالی 
تاکید کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اخیرا 
آخرین مرحله مانور نظامی موســوم به ارابه های آتش 
ارتش رژیم صهیونیســتی در قبرس و با مشارکت این 

کشــور برگزار شــد. وزارت دفاع قبــرس همچنین از 
برگزاری رزمایش نظامی »آرگونفتیس 2022« با حضور 
انگلیس، یونان، مصر، ایتالیا، آمریکا و فرانسه به همراه 
رژیم صهیونیستی خبر داده بود. در این میان بسیاری از 
تحلیلگران معتقدند که این رزمایش به نوعی علیه منافع 
استراتژیک ترکیه به حســاب می آید و به همین دلیل 

آنکارا این اقدام را متضاد با منافع خود می بیند.

ارتش کره جنوبی بامداد روز گذشــته )یکشنبه( 
اعام کرد که همسایه شمالی اش ۸ موشک بالستیک 
را که نوع آن مشخص نیست به سمت دریا در سواحل 
شــرقی این کشور شــلیک کرده اســت. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی 
در بیانیه ای اعام کرد: کره شمالی ۸ موشک بالستیک 
به سمت دریای شــرقی شــلیک کرد. گارد ساحلی 
ژاپن هم شلیک این پرتابه نامشخص به سمت دریای 
شــرقی را تایید کرد. طبق گزارش این منابع رئیس، 
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گزارش داده که این 
موشک ها از منطقه ســونان در پیونگ یانگ پایتخت 
کره شمالی و یک روز پس از آن که کره جنوبی و ایاالت 
متحده اولین تمرین نظامی مشترک خود را با حضور 
یک ناو هواپیمابر آمریکایی در بیش از چهار ســال به 
پایان رساندند، شلیک شــده است. خبرگزاری کیودو 

ژاپن هم به نقل از یک منبــع دولتی اعام کرد که کره 
شمالی چندین موشک شلیک کرده است. این پرتاب 
همچنین پس از بازدید ســونگ کیــم، نماینده ویژه 
ایاالت متحده از سئول، که روز شنبه از آنجا خارج شد، 
انجام شد. هفته گذشــته نیز پیونگ یانگ در پی سفر 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به کره جنوبی و ژاپن، 

چندین آزمایش موشکی انجام داد.

واکنش ترکیه به مانور مشترک اسرائیل و قبرسکره شمالی 8 موشک بالستیک شلیک کرد

خبرخبر

فرشاد گلزاری

پوتین در واکنش به ارسال اسلحه غرب 
برای اوکراین: 

روسیه به هدف های جدیدی 
حمله خواهد کرد

رئیس جمهوری روسیه هشــدار داده است که 
اگر کشورهای غربی موشک های دوربرد به اوکراین 
بدهند، ارتش روسیه به هدف های جدیدی حمله 

خواهد کرد که تاکنون به آنها حمله نکرده است.
به گزارش بی بی سی،  والدیمیر پوتین، در یک 
گفتگوی تلویزیونی گفت که به نظر می رسد هدف 
غرب از دادن چنین تســلیحاتی به اوکراین هرچه 

طوالنی تر کردن درگیری است.
وی تاکید کرد که تحویل تســلیحات غربی به 
اوکراین تغییری در میدان جنگ ایجاد نخواهد کرد.

ایاالت متحده موافقت کرده اســت راکت های 
دوربرد به اوکراین بدهد و مقامات اوکراینی گفته اند 
دریافت این تسلیحات می تواند روند مقابله با حمله 

روسیه را تغییر اساسی دهد.
الوروف: غرب مانع مذاکرات اوکراین می شود

وزیر امور خارجه روسیه نیز گفت که غرب مانع 
از مذاکره اوکراین با روسیه می شود و تاکید کرد: 
کی یف به محلی برای  معامله از سوی واشنگتن و 
متحدانش بدل شده است. سرگئی الوروف، طی 
مصاحبه ای با رادیو و تلویزیون جمهوری ســرب 
بوسنی )صربســکا( افزود: غرب به اوکراین اجازه 
مذاکره نمی دهد. دو ماه پیش به نظر می رســید 
که اوکراین پیشــنهادی برای حل درگیری ارائه 
کرده است، اما غرب مانع از ادامه این روند توسط 
اوکراینی ها شــد و آنها موضع خود را ســخت تر 
کردند. او گفت: اوکراین یک ابزار برای چانه زنی 
است؛ ابزاری که اساسا توســط ایاالت متحده و 
انگلیس دستکاری می شود. ناتو و اتحادیه اروپا که 
مدت ها پیش استقال خود را از دست دادند، کاما 
مطیع آنها هســتند. وزیر خارجه روسیه تصریح 
کرد: آنها از اوکراینی ها به عنوان ابزاری استفاده 
می کنند تا کشور ما را مهار یا همانطور که اکنون 
می گویند آن را فرسوده کنند و روسیه را در میدان 
جنگ شکست دهند. این مقام روسی خاطرنشان 
کرد: چنین سخنانی از سوی جوزپ بورل، رئیس 
سیاست خارجی اروپا، بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس و برخی از سیاستمداران در آمریکا 
گفته شد که روســیه و پوتین باید در میدان نبرد 
شکست بخورند. الوروف در ادامه گفت که صدها 
افسر اطاعاتی آمریکایی و انگلیسی به مدت 10 
سال است که در اوکراین کار می کنند. وی افزود: 
من فکر می کنم آنها 10 سال است که آنجا هستند 
و ساختمان های عظیمی را در آژانس های رسمی 
اوکراین اشــغال کرده اند. وزیر خارجه روســیه 
همچنین تأکید کرد که ایاالت متحده و انگلیس 
زمانی که تصمیم گرفتند پرتابگرهای موشــک 
دوربــرد را در اختیار اوکراین قرار دهند، مســیر 
پرخطری را انتخاب کردند. الوروف گفت: می بینید 
که چگونه ساح های سبک و سنگین به اوکراین 
پمپاژ می شــود. اکنون آمریکایی ها موشک انداز 
تهیه می کنند. انگلیسی ها فوراً به آمریکا ملحق 
شدند و ظاهراً منتظر تایید واشنگتن بودند. آنها 
می گویند که اکنون پرتابگرهای موشک در اختیار 
اوکراینی ها قرار خواهنــد داد. این کار خطرناکی 
اســت.چنین اقداماتی از سوی واشنگتن و لندن 
می تواند منجر به کشته شدن تعداد بیشتری از 

اوکراینی ها شود.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پیش از این 
بســته کمک نظامی جدیدی به اوکراین شامل 
پرتابگرهای راکــت دوربرد را اعــام کرده بود. 
وزیر امور خارجه روســیه همچنین درباره تاثیر 
تحریم های غرب بر کشورش ضمن اشاره به اینکه 
بازارهای نفت از دستورات و هوس های سیاسی 
پیروی نمی کنند، تاکید کرد که ســود روسیه از 
صادرات انرژی در چند وقت اخیر به میزان قابل 
توجهی افزایش یافته است. وی گفت: با توجه به 
سطح قیمت ها که نتیجه سیاست غرب است، زیرا 
همیشه تقاضا برای سوخت وجود دارد. تقاضا برای 
آن قطع نخواهد شد. ما هیچ ضرری نکردیم بلکه 
برعکس، امسال سودی که از صادرات منابع انرژی 
به دست می آوریم به میزان قابل توجهی افزایش 
خواهد یافت. این مقام روســی خاطرنشان کرد 
که روســیه بازارهای بیشتری برای فروش منابع 
انرژی دارد و حجم فروش در این مناطق در حال 
افزایش است. وی تاکید کرد که تحریم های غرب 
و اتحادیه اروپا تاثیری بر صادرات نفت این کشور 

نخواهد داشت. 

جهاننما


