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 هرگاه ســخن از روابط عربستان 
ســعودی و ایاالت متحــده به میان 
می آیــد، عمدتــاً تحلیل هــا به این 
ســمت می رود که واشنگتن شریک 
استراتژیک ریاض است. این تحلیل 
البته تا حد زیادی درســت است، اما 
به نظر می آید که بــا روی کار آمدن 
جو بایدن به عنوان چهل و ششمین 
رئیس جمهوری ایاالت متحده، این 
تحلیل حداقل در ســطح رسانه ای و 
جامعه نخبگانی با اما و اگر روبرو شده 
است. بر اساس عرف سیاسی ایاالت 
متحده، اولین ســفر رئیس جمهور 
جدیدی که در این کشــور بر مسند 
قدرت تکیه می زند، به سوی عربستان 
ســعودی و اسرائیل اســت. ساختار 
سیاست و اقتصاد آمریکا این موضوع 
را به عنوان یک ُســنت به سمع و نظر 
بسیاری از مقامات کشــورهای دنیا 
رسانده اســت که عربستان سعودی 

شــریک مهِم واشــنگتن در منطقه 
به شــمار می آید؛ اما همین ساختار، 
اسرائیل را یک شریک جدایی ناپذیر 
از آمریکا به جهان شناســانده است؛ 
شــریکی که به نوعی باید آن را برای 
واشــنگتن یک یاِر همیشگی و البته 
پرنفوذ دانســت کــه در نهایت بدان 
عنوان »شریک استراتژیک« اطالق 
می شــود. در این میان اگر به دوران 
دونالد ترامپ و رقص شمشــیر او در 
کنار پادشاه ســعودی دقت کنیم به 
خوبی درمی یابیم که همین حرکت 

مقدمه ای شــد تا نه تنها ترامپ، بلکه 
وزرای کابینه او تــا آخرین روزهای 
دولت، از عربستان به صورت تمام قد 
حمایت کننــد. او بزرگترین قرارداد 
تاریخ ایاالت متحده را از حیث نظامی و 
اقتصادی با ریاض به امضا رساند و حتی 
کار به جایی رسید که هدایای اعطایی از 
سوی عربستان به ترامپ، سوژه خبری 
رسانه ها شــد. این روند اما در دوران 
بایدن معکوس شــده است. بایدن به 
عنوان یک دموکــرات کهنه کار به هر 
ترتیب از زمانی که کمپین انتخاباتی 
خود را راه انداخت، مدام عربســتان و 
قتل جمال خاشــقجی را مورد انتقاد 
قرار می داد تا اینکه به قدرت رســید. 
به قدرت رســیدن بایدن باعث نشد 
که او به مماشات با عربستان برخیزد 
و همانند ترامپ و ســایر اسالف خود 
به ریاض برود، بلکه ما شاهد به وجود 
آمدن یک گســل عمیق و عجیب در 
روابــط دو طرف هســتیم. بر همین 
اساس بسیاری از اندیشکده ها، مقامات 
و حتی تحلیلگران سیاسی - امنیتی در 
تل آویو، ریاض، واشــنگتن، ابوظبی و 

حتی کشورهای اروپایی صریحا اعالم 
کرده اند که روابط دو طرف نه تنها رو به 
سردی رفته است، بلکه حاال شاهد یک 
فاز جدید از اختالف ها میان دو طرف 
هستیم. بر اساس اسناد موجود مسائلی 
مانند احیای توافق هسته ای با ایران، 
عدم حمایت آمریکا از مداخله عربستان 
در جنگ داخلی یمــن و امتناع این 
کشور از افزودن نام انصاراهلل به فهرست 
گروه های تروریســتی باعث سردی 
روابط شــده اســت. برخی دیگر هم 
معتقدند کمک نکردن ایاالت متحده 
به برنامه هسته ای غیرنظامی عربستان 
و عدم صدور مصونیــت قانونی برای 
ولیعهد این کشور که به دلیل پرونده 
قتل خاشــقجی در لبه پرتــگاه قرار 
گرفته بود، روابط ریاض و واشنگتن را 
به شدت متزلزل کرده است، اما در این 

میان چندین نکته وجود دارد. 
مسکو برنده نزاع دو متحد؟!

پــس از حمله نظامی روســیه به 
اوکراین و اعالم ممنوعیــت واردات 
نفت روسیه به ایاالت متحده که سپس 
کارزار تحریم صادرات انرژی مسکو را به 

همراه داشت، بایدن درصدد جایگزینی 
نفت و گاز روس ها برآمــد. در همین 
راستا حدود یکماه پیش بود که روزنامه 
وال استریت ژورنال اعالم کرد بر اساس 
یکســری داده های پنهان که از سوی 
منابع این روزنامه مطرح شده، محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و 
شیخ محمد بن زائد آل نهیان، ولیعهد 
ابوظبی درخواست های کاخ سفید را 
برای گفت وگو ناکام گذاشته اند. این 
خبــر همانند یک بمب رســانه های 
دنیا را دربرگرفت و حکایت از سردی 
بیش ازپیــش روابط میــان آمریکا و 
عربستان ســعودی داشت. کمی بعد 
هم شــاهد آن بودیم که دولت ایاالت 
متحده، تیمی از کارشناسان خود را در 
حوزه آمریکای التین به ونزوئال اعزام 
کرد تا با مقامات کاراکاس در خصوص 
تامین نفت و گاز جایگزین روسیه به 
توافق برسند که بعدهاً مشخص شد 
دولت نیکوالس مادورو برای حســن 
نیت نشان دادن، چند تبعه آمریکایی 
که در ونزوئال زندانی بودند را آزاد کرده 
اســت. در این میان به نظر می رســد 
که مســکو در حال نزدیک شــدن به 
امارات و عربســتان سعودی است. در 
ماه مارس 2021 ســرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه در چارچوب سفر 
خود به کشــورهای خلیــج فارس به 
عربستان سعودی سفر کرد. الوروف 
در 10 مارس مورد استقبال محمد بن 
سلمان، ولیعهد این کشور قرار گرفت 
و با همتای ســعودی خود )فیصل بن 
فرحان آل سعود( دیدار کرد. برخالف 
دیدارهای دیپلمات ارشــد روسیه در 
ابوظبی و دوحه، هیچ بیانیه مهمی از 
توقف وی در ریاض منتشر نشد و هیچ 
ابتکار مهمی به منصه ظهور نرســید، 
اما اهمیت این سفر را نباید دست کم 
گرفــت. در همان روزها بســیاری از 
مقامات غرب به این نتیجه رسیدند که 
روسیه در حال بهره برداری از اختالف 
آمریکا و عربستان با یکدیگر است و به 
همین دلیل نزدیک شــدن به ریاض 
را برگزیدند. در این میــان اما به نظر 
می رسد که ســعودی ها پا را فراتر از 
این وضعیت گذاشته اند. زیرا اخیراً در 

یک قسمت از سریال در حال پخش از 
شبکه مشهور MBC، رئیس جمهور 
آمریکا را مورد تمســخر قــرار دادند 
کــه در محافل رســانه ای نزدیک به 
دموکرات هــا این اقدام بی ســابقه و 
نشــانگر وخامت روابط بین ریاض و 
واشنگتن ارزیابی شــد. عربستان با 
اقدامات اینچنینی در حال مخابره این 
پیام به واشنگتن است که وضعیت از 
آنچه که بایدن فکر می کند، بحرانی تر 
اســت. در این میان پایــگاه خبری 
اینترسپت هم دیروز )شنبه( در گزارش 
خود اعالم کرد دموکرات های مجلس 
نمایندگان آمریکا که از عملکرد بایدن 
در قبال عربســتان ســعودی ناامید 
شده اند، قصد دارند طی نامه ای به وزیر 
امور خارجــه از او اطالعاتی در مورد 
ارزیابی دولت از روابط ایاالت متحده 
و عربستان ســعودی بخواهند و به او 
تاکید کنند تا در حمایت از پادشاهی 
ســعودی »تعــادل مجــدد« ایجاد 
کند. از ســوی دیگر هم پایگاه خبری 
آکسیوس اعالم کرده که اسرائیل در 
پشت پرده از واشنگتن خواسته است 
تا روابط خود را با عربســتان سعودی 
تنظیم کنــد و اجازه ندهــد اوضاع از 
این بدتر شــود. برخی می گویند که 
این درخواست تل آویو به دلیل ایجاد 
اجماع علیه تهــران در پرونده برجام 
و ســایر پرونده های منطقه ای است. 
حال باید دید که ســرکوب یک رابطه 
به ســبک دموکرات ها چگونه پیش 

می رود و نتیج آن چه می شود؟

دموکرات ها به دنبال تعدیل خواسته های عربستان هستند

تکاپوی کنگره در پی تیرگی روابط بایدن با ریاض
وزیر خارجه روسیه در 

10 مارس 2021  در سفر به 
عربستان مورد استقبال 

محمد بن سلمان، ولیعهد 
این کشور قرار گرفت و با 

همتای سعودی خود )فیصل 
بن فرحان آل سعود( دیدار 
کرد و همان  هنگام عده ای 
معتقد بودند که روسیه از 

اختالف ریاض و واشنگتن 
به نفع خود بهره می برد

دموکرات های مجلس 
نمایندگان آمریکا که از 
عملکرد بایدن در قبال 

عربستان ناامید شده اند، 
قصد دارند طی نامه ای از 

وزیر امور خارجه بخواهند 
تا در حمایت از پادشاهی 
سعودی »تعادل مجدد« 

ایجاد کند

رئیس جمهور تونس ضمن انتقاد و محکومیت قصد تعدادی از نمایندگان پارلمان منحل شده برای تاسیس یک 
پارلمان دیاسپورا)جوامع دور از وطن( در فرانسه، از دادستانی کل خواست علیه آنها اقدام کند. به گزارش الحدث نت، 
قیس سعید، رئیس جمهور تونس در دیدار با لیلی جفال، وزیر دادگستری این کشور در کاخ قرطاج تاکید کرد که به 
بازی گرفتن حقوق باید متوقف شود. قیس سعید در ادامه ضمن انتقاد و محکومیت 
قصد تعدادی از نمایندگان پارلمان منحل شده برای تاسیس یک پارلمان دیاسپورا 
در فرانسه، اظهار کرد: کشور بازیچه نیست. همچنین رئیس جمهور تونس با انتقاد 
از دستگاه قضایی این کشور گفت: متاسفانه اقداماتی که این روزها از سوی برخی 
از قضات شاهد هستیم، به منزله ترور عدالت است. او در ادامه تاکید کرد، دستگاه 
قضایی باید مستقل و کارآمد باشد و قانون را برای همه اجرا و برابری را محقق کند.

در شرایطی که رژیم صهیونیستی به تعدی های خود علیه فلسطینی ها در کرانه باختری اشغالی با ادعای مبارزه با تروریسم 
ادامه می دهد و در زمانی که نیروهای امنیتی اشغالگر با وحشی گری به نمازگزاران در مسجد االقصی حمله کرده و صدها تن 
را بازداشت و ده ها تن را زخمی می کنند، سریال عادی سازی عربی با دولت اشغالگر ادامه دارد؛ گویی که هیچ اتفاقی رخ نداده 
است. به گزارش رای الیوم، اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل و همسرش در مقر رسمی 
خود در قدس غربی وعده افطاری به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار کردند. این 
مراسم قبل از فراخوان های یهودیان برای ذبح قربانیان در محوطه های مسجداالقصی 
در عید پاک یهودیان برگزار شد. سایت والال به نقل از بیانیه دفتر هرتزوگ نوشت که 
در این مراسم افطار تعدادی از سفرای خارجی در دولت اشغالگر از جمله مصر، اردن، 

بحرین، امارات، مراکش و نماینده ترکیه و کشورهای دیگر حضور داشتند.

افطاری اسرائیل برای مقام های عرب و ترکیه! رئیس جمهور تونس خطاب به پارلمان: کشور بازیچه نیست

کره شمالی صد و دهمین سالروز تولد بنیانگذار این 
کشور را با مراسم آتش  بازی، راهپیمایی و جشن در میدان 
اصلی پیونگ یانگ جشن گرفت و هزاران تن از مردم در 
لباس های سنتی رنگارنگ به رقص و آواز پرداختند. به 
گزارش رویترز، »روز خورشــید« بزرگترین تعطیالت 
رسمی ساالنه کره شمالی است. »کیم ایل سونگ« که 
در 1۹۹۴ درگذشت، نظامی را پایه گذاری کرد که اکنون 
به دســت نوه اش »کیم جونگ اون« رهبری می شود. 
مراسم امسال جمعه برگزار شد و با صد و دهمین سالروز 
تولد کیم ایل ســونگ که متولد 1۵ آوریل 1۹12 بود، 
مصادف شــد. کیم جونگ اون در آرامگاه پدربزرگش 
حاضر شد و همچنین در یک »نشست ملی و راهپیمایی 
عمومی« در میدان کیم ایل سونگ پیونگ یانگ شرکت 
داشت اما صحبت هایی از او منتشر نشده است. یک مقام 
ارشد در این نشست سخنرانی کرد و گفت کره شمالی 

بر تمام مشــکالت فائق خواهد آمد و همیشــه پیروز 
ظاهر خواهد شد. رســانه دولتی کره شمالی موسوم به 
کی سی ان ای تصاویر از تجمع عصر هنگام در میدان کیم 
ایل سونگ منتشر کرد اما هیچ نشانه ای از یک رژه نظامی 
برنامه ریزی شده وجود نداشــت. براساس گزارش این 
رسانه، مراسم دیگری از جمله کنسرت ها، نمایشگاه های 

هنری و سمینارهای ایدئولوژیکی برگزار شد. 

منابع خبری گزارش دادند، اتحادیه اروپا ماموریت 
مشورتی- امنیتی خود به نیروهای امنیتی عراقی برای 
حمایت از زیرساخت های این کشــور را برای دو سال 
دیگر تمدید کرد. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس 
العربی، شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد که 
دوره حضور مشــاوران امنیتی خود در عراق را جهت 
تکمیل اصالحات در زیرساخت های امنیتی این کشور 
و همینطور تقویت آن ها را تا آوریل 2022 تمدید کرده 
است. این درحالی است که طبق برنامه اعالم شده قبلی 
زمان حضور این مشاوران تا ۳0 آوریل جاری به پایان 
می رسد اما پس از رایزنی با دولت عراق، اعضای اتحادیه 
اروپا تصمیم گرفتند که دوره این ماموریت را به مدت 
دو ســال دیگر تمدید کنند. در بیانیه شورای اتحادیه 
اروپا آمده است که دولت های عضو این اتحادیه با این 
ایده موافق هستند که عراق نیاز به حمایت و پشتیبانی 

بیشتر در زمان فعلی دارد. بر اساس این بیانیه، هیئت 
مشــورتی اتحادیه اروپا به ارائه مشاوره  استراتژیک و 
تخصصی جهت اجرای جنبه هــای غیرنظامی برنامه 
اصالحات در بخش امنیت عراق ادامه خواهد داد. مقر 
هیئت مستشاران اتحادیه اروپا در بغداد پایتخت عراق 
واقع شده و همچنین دفتری در اربیل، پایتخت اقلیم 

کردستان عراق دارد.

کره شمالی »روز خورشید« را بدون رژه نظامی جشن گرفت! اتحادیه اروپا مأموریت خود را در عراق تمدید کرد

خبرخبر

فرشاد گلزاری

زلنسکی:
 2۵00 تا ۳۰۰۰ سرباز اوکراینی 

کشته شده اند
رئیس جمهــوری اوکراین گفتــه که بین 
2۵00 تا ۳000 تن از ســربازان این کشور در 
جریان جنگ با روسیه کشته و 10 هزار تن دیگر 
نیز زخمی شده اند. به گزارش رویترز، ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین در جریان 
گفت وگویی با شبکه خبری ســی.ان.ان اعالم 
کرد که این تعداد از سربازان ارتش کشورش در 
جریان درگیری هایی که از 2۴ فوریه سال جاری 
میالدی آغاز شده، جان باخته و زخمی شده اند. 
او همچنین هشدار داد که روســیه می تواند از 
سالح های هســته ای تاکتیکی در طول جنگ 
خود به اوکراین استفاده کند - و هشدار داد که 
این موضوع نگرانی شــدیدی برای کل جهان 
است. زلنســکی در پاسخ به ســوال جیک تاپر 
خبرنگار سی ان ان درباره هشــدار ویلیام برنز، 
رئیس ســیا مبنی بر اینکــه والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه ممکن اســت از سالح 
تاکتیکی هسته ای استفاده کند، گفت: نه تنها 
من، فکر می کنم همه جهان، همه کشورها باید 
نگران باشــند زیرا ممکن است اطالعات واقعی 
نباشد، اما می تواند حقیقت باشــد. ما باید فکر 
کنیم؛ نترسید، اما آماده باشیم. وی از سالح های 
هسته ای و همچنین ســالح های شیمیایی به 
عنوان یک تهدید بالقوه یاد کرد. زلنسکی شخصاً 
از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواســت تا 
روسیه را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی 
کند - اقدامی که پیامدهای مهمی برای تجارت 
و تحریم ها دارد. چنین نامگذاری به تحریم های 
اقتصادی علیه کشــورهایی که بــه تجارت با 
روســیه ادامه می دهند و همچنین مســدود 
کردن دارایی های روســیه در ایــاالت متحده 

منجر می شود.

زلنســکی همچنین اعالم کرد که کشورش 
تالش می کند تــا محاصره ماریوپــل را در هم 
بشــکند و ایــن درحالی صــورت می گیرد که 
درگیری ها در کارخانه بزرگ فوالد این شــهر 
ادامه دارد و کی یف نیز شــاهد چندین انفجار 
قدرتمند بوده اســت. رئیس جمهوری اوکراین 
همچنین ادامه داد، وضعیــت ارتش در جنوب 
و شرق کشور هنوز بسیار دشوار است و فعالیت 
نیروهای مسلح کشور را نیز ســتود. وی افزود: 
موفقیت ارتش در صحنه نبرد بسیار چشمگیر 
است. اما هنوز به قدر کافی نتوانسته ایم سرزمین 
خود را از دست اشــغالگران خارج کنیم. ما باید 
بیشــتر مبارزه کنیم. از متحدانمان می خواهم 
تا تسلیحات سنگین تر برای ما ارسال و تحریم 
بین المللی علیه نفت روســیه وضــع کنند. در 
این میان، روســیه نیز گفته که یک کارخانه در 
حومه کی یف را که مســئول ســاخت و تعمیر 
موشــک های ضد ناو اســت هدف قرار داده که 
در واکنش به غرق شــدن یک کشــتی در روز 
پنجشنبه صورت گرفته اســت. اوکراین اعالم 
کرده که یکی از موشک هایش باعث غرق شدن 
این ناو شده است. آمریکا نیز بر این باور است که 
دو موشــک اوکراینی این ناو را هدف قرار داده 
و باعث غرق آن شــده اند. در ایــن میان، دولت 
کی یف همچنین اعالم کرد که ماریوپل، شهری 
بندری در حاشــیه دریای آزوف واقع در جنوب 
شرق اوکراین شاهد بدترین صحنه های درگیری 
در طول این جنگ هفت هفته ای بوده است. این 
شــهر اکنون به ویرانه ای بدل شده و هزاران تن 
از ساکنانش کشــته و ده ها هزار تن دیگر نیز در 
این شهر گرفتار شده اند. سخنگوی وزارت دفاع 
اوکراین درباره وضعیت این شهر گفت: اوضاع در 
ماریوپل دشوار و سخت است. درگیری در شهر 
اتفاق می افتد. ارتش روسیه بی وقفه درخواست 
واحدهای نظامی بیشــتر برای حمله به شهر را 
دارد. البته ارتش این کشــور هنوز به طور کامل 
نتوانسته کنترل شهر را به دست بگیرد. روسیه 
برای نخستین بار از 2۴ فوریه از بمب افکن های 
دوربرد برای حمله به این شــهر استفاده کرده 
است. همچنین زلنسکی نیز گفته که متحدان 
اوکراین این قدرت را دارند تا کاری کنند جنگ 
کوتاهتر شود و این کار با ارسال سالح مورد نیاز 
اوکراین صورت می گیرد. معاون نخســت وزیر 
اوکراین نیز گفته که 2۸۶۴ تــن در روز جمعه 
از نواحی درگیر در کشور خارج شدند که شامل 

۳۶۳ تن از ماریوپل می شوند. 

جهاننما


