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روزنامه نگار و وکیل آمریکایی:
 بن سلمان روی ترامپ 

شرط بسته است!

با اعالم رسمی تصمیم ترامپ برای ورود به رقابت های 
انتخابــات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ زمزمه هایی درباره 
تعمیق روابط خاندان سعودی با رئیس جمهور سابق آمریکا 
و حمایت های پنهان آنها از او بلند شــده و گفته می شود 
ولیعهد سعودی ترجیح می دهد ترامپ بار دیگر به قدرت 
بازگردد. پایگاه خبری سالون در گزارشی آورده است: جاد 
لگام، روزنامه نگار و وکیل آمریکایی در وبالگ »اطالعات 
مردمی« خود، میزان پولی را که پادشاهی عربستان سعودی 
به خانواده ترامپ سرازیر کرده است - بیان کرد. گزارش لگام 
شامل پوشش بسیار انتقادی از نتایج ضعیف نامزدهای مورد 
تایید او در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ و همچنین برخی 
مسائل دیگر از جمله نقش او در شورش کنگره و تحقیقات 
جنایی فدرال در مورد مدیریت او و بردن اسناد طبقه بندی 
شده به خانه اش است. اما به گفته لگام در تمامی داستان ها 
عماًل یکی از مهم ترین تحوالت پس از خروج ترامپ از کاخ 
سفید نادیده گرفته شــده: روابط مالی رو به گسترش او با 
عربستان سعودی. به گفته وی از زمانی که ترامپ قدرت را 
ترک کرد، نهادهای تحت کنترل دولت سعودی، میلیاردها 
دالر برای ترامپ و اعضای خانواده اش فرســتاده اند. لگام 
تخمین زده که کل سرمایه گذاری سعودی ها روی ترامپ 
»میلیاردی« اســت. او نوشت: صندوق ســرمایه گذاری 
 ،LIV میلیاردها دالر برای ایجاد )PIF( عمومی عربستان
یک تور گلف جدید هزینه کرده است. دو تورنمنت از هشت 
تورنمنت LIV در سال ۲۰۲۲ در زمین های گلف متعلق به 
ترامپ برگزار شد، از جمله مسابقات قهرمانی پایان فصل، 
سپس ســرمایه گذاری PIF بر روی داماد ترامپ، جارد 
کوشنر، از طریق تجارت امالک و مستغالت وی. براساس 
این گزارش هیئت مدیره PIF به رهبری محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی، توصیه کمیته را رد کرد و تصمیم گرفت 
۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری کند. در این معامله، کوشنر 
۲۵ میلیون دالر هزینه مدیریت ساالنه به اضافه درصدی از 
سود دریافت می کند. این قرارداد به رغم مخالفت مقامات 

PIF، مورد تایید خانواده سلطنتی عربستان قرار گرفت.
لگام ادامه داد: ترامپ با یک شرکت امالک مستقر در 
عربستان قراردادی منعقد کرده تا مجوز نام آن را برای یک 
پروژه مسکن و مجموعه گلف که در عمان ساخته خواهد 
شد، دریافت کند. این توافق با داراالرکان، یکی از بزرگترین 
شرکت های امالک و مستغالت عربستان سعودی، برای 
این پروژه انجام شد. بر اســاس این توافق، ترامپ در ازای 
اجازه استفاده از نام آن، درصدی از درآمد فروش آپارتمان یا 
زمین گلف دریافت خواهد کرد. درآمد حاصل از این پروژه 
می تواند قابل توجه باشد زیرا برآورد می شود که این پروژه 

۱.۶ میلیارد دالر هزینه داشته باشد.
    

سی ان ان گزارش داد؛
ناتوانی آمریکا در تامین تسلیحات 

تقاضا شده ازسوی اوکراین

شــبکه خبری ســی ان ان گزارش داد، نگرانی دولت 
آمریکا در مورد ناتوانی این کشــور در تامین تجهیزات و 
مهمات پیشرفته برای اوکراین در بحبوحه جنگ کی یف 
و مسکو در حال افزایش است. به گفته سه مقام آمریکایی 
که با سی ان ان گفت وگو کردند، برخی از چالش هایی که 
آمریکا در زمینه حمایت از اوکراین با آن مواجه است شامل 
ذخایر »کاهش یافته« تسلیحاتی و توانایی صنایع دفاعی 
برای تامین میزان تجهیزات تقاضا شــده اســت. یکی از 
مقامات به سی ان ان گفت که مقدار محدودی از موجودی 
مازاد در دسترس است که واشنگتن می تواند به کی یف 
بفرســتد. در این گزارش آمده است که واشنگتن به ویژه 
در مورد موجودی گلوله هــای توپخانه ۱۵۵ میلی متری 
و موشک های دفاع هوایی اســتینگر نگران است. برخی 
از مقامات هم نگران تولید تسلیحاتی مانند موشک های 
ضد تشعشع هارم، موشک های سطح به سطح گملرس و 
سامانه های ضدتانک جاولین هستند. با این حال، منابع 
شبکه سی ان ان معتقدند که کاهش موجودی انبارها امنیت 
ملی را به خطر نمی اندازد، زیرا تسلیحات مورد نیاز اوکراین 
از منابعی که پنتاگون برای موارد احتمالی خودش ذخیره 
می کند، تامین نمی شود. یک مقام ارشد همچنین به این 
شبکه خبری گفت که ارزیابی  مبنی بر اینکه تسلیحات 

آمریکا در حال کم شدن است، ذهنی است.

جهان نما

فرشاد گلزاری

این روزها تحوالت نظام بین الملل 
ســرعت بیشــتری به خود گرفته و 
خاورمیانه همچنان بــا نقش آفرینی 
اهمیت خود را در میان تحوالت حفظ 
کرده است. پرونده اوکراین موضوعی 
اســت که در قالب تنــازع قدرت های 
سطح اول دنیا قابلیت تحلیل دارد ولی 
باید توجه داشت که حضور روسیه در 
یک طرف این پرونده آثــار دومینووار 
دیگری بر سایر تحوالت سیاسی گذاشته 
است که بی شک یکی از آنها محدوده یا 
جغرافیای قفقاز است. زمانی که اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی از درون 
فروپاشید، یکباره برخی از کشورهایی 
که زیر پرچم این ساختار حضور داشتند 
اعالم استقالل کردند اما باز هم همین 
دولت های تــازه متولد شــده از گزند 
روسیه تازه شکل گرفته به دور نبودند 
و در نهایت تمام حرکات آنها از زیر نظر 
مسکو می گذشت. این روند هنوز هم 
ادامه دارد و می توان مثال های زیادی 
برای آنها ذکر کرد. به عنوان مثال زمانی 

که در قزاقستان کودتا صورت گرفت و 
تیم نظربایف از متن به حاشیه رانده شد، 
این روسیه بود که احساس خطر کرد و 
برای تامین منافعش نیروهای خود را 
به این کشور گسیل داشت و چندی بعد 
هم که آبها از آسیاب افتاد، آنها را به مسکو 
برگرداند. در تاجیکستان هم زمانی که 
طالبان وارد افغانستان شد و کابل را به 
دست گرفت اساساً این روسیه بود که 
قوای نظامی و ارتش آن را تقویت کرد 
تا مبادا این کشورِ تحت فرمانش ناامن 
شود و منافعش به خطر بیافتد. در این 
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند 
و به همین دلیل نفوذ مسکو را تا ایروان 
و باکو می توان با گوشــت، پوســت و 
استخوان لمس کرد. طی دو سال پیش 
درگیری ها میان ایروان و باکو بر ســر 
تسلط بر منطقه قره باغ به حدی عمیق 
و سپس گســترده شــد که در نهایت 
روس ها نیروهای بــه اصطالح حافظ 
صلح خود را به مرز دو کشور اعزام کردند 
و چندی بعد هم والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه با احضار الهام  علی اف، 
رئیس جمهــوری آذربایجان و نیکول 
پاشینیان، رئیس جمهوری ارمنستان 

قرارداد صلحی را مقابل آنها گذاشــت 
که تنها راهش امضــای آن بود. همان 
هنگام اخباری از تسلیح بی حد و حصر 
آذربایجان توسط اسرائیل و ترکیه هم 
در اثنای جنگ این کشور با ارمنستان 
منتشر شد و اینجا بود که واکنش هایی 
از سوی ایران مبنی بر تحرکات پنهاِن 
اسرائیل مخابره شــد. اینکه اسرائیل 
در آذربایجان به دنبــال چه می گردد 
بدون تردید موضوعی است که حدود 
چهار دهه در پِس آن سابقه تاریخی و 
سیاسی نهاده شده ولی باید توجه داشت 
که اســرائیلی ها در این کشور حتی در 

دوران زمامداری حیــدر علی اف )پدر 
الهام علی اف( هم حضور داشتند و منافع 
اقتصادی و امنیتی شان را هدف گذاری 
می کردند. حاال اخبــاری بر خروجی 
رســانه های منطقه ای و فرامنطقه ای 
در حال انتشار است که نشان می دهد 
این نشان گذاری های تئوریک جنبه 
عملی به خود گرفته و آذربایجان بیش 
از گذشته به اسرائیل وابسته شده است. 

ورود به تل آویو از دروازه باکو!
دلیل اینکه چرا به این مســائل و 
به رابطه اســرائیل و آذربایجان که از 
نظر بسیاری از تحلیلگران و مفسران 
حوزه قفقاز یک امر دیپلماتیک رایج 
تلقی می شود، اشاره می کنیم آن است 
که زماِن تعمیق روابــط دیپلماتیک 
میان آنها با توجه بــه تحوالت جاری 
در ایــن منطقه بســیار حائز اهمیت 
اســت. موضوع از این قرار اســت که 
رسانه های آذربایجان اعالم کردند که 
پارلمان این کشــور جمعه گذشته به 
افتتاح سفارت این کشور در اسرائیل 
و راه اندازی دفتــر نمایندگی باکو در 
رام اهلل، رأی داده است. چند ساعت بعد 
روزنامه جروزالم پســت اعالم کرد که 

مکان سفارت جدید که در حال ساخت 
است، در تل آویو خواهد بود؛ جایی که 
آذربایجان یک دفتر گردشگری و یک 
دفتر نمایندگی تجاری در آن دارد. این 
روزنامه نوشته است که قدمت روابط 
اسرائیل و آذربایجان به ۳۰ سال پیش 
بازمی گردد و از ســال ۱۹۹۳ سفارت 
اسرائیل در باکو فعالیت می کند. اشاره 
این روزنامه به قدمت روابط دو طرف و 
افتتاح سفارت اســرائیل در باکو که به 
اوایل دهه ۹۰ میالدی برمی گردد به این 
جهت مهم است که اسرائیلی ها در حال 
انداختن توپ در زمین باکو هستند. آنها 
با انتشار این مولفه های سیاسی قدیمی 
)در شــرایط فعلِی قفقاز و منطقه( به 
دنبال آن هستند که بگویند اسرائیل از 
سال ها قبل بر تعمیق روابط دیپلماتیک 
با باکو اصرار داشته اما آذربایجان به دلیل 
همسایگی با ایران و مالحظاتی که در 
روابط با تهران داشته، از افتتاح سفارت 
در تل آویو خودداری کرده اســت. این 
پیام به نوعی می تواند چنین تحلیلی 
را به ذهن مخاطبان در سراســر دنیا 
مخابره کند باکو به دلیل مه آلود شدن 
روابطش با تهران اقدام به چنین کاری 
کرده است. مساله مهمتر این است که 

الیحه افتتاح ســفارت آذربایجان در 
اسرائیل از سوی الهام علی اف، رئیس 
جمهوری آذربایجــان به مجلس ارائه 
شده و پارلمان این کشور هم آن را مورد 
تایید قرار داده است. در این میان باید 
توجه داشــت که جایگاه اسرائیل در 
ادبیات سیاسی و امنیتی آذربایجان به 
هیچ وجه قابل مقایسه با سایر دولت ها 
نیست. اسرائیل بزرگترین فروشنده 
تســلیحات به باکو و چهارمین مقصد 
صادراتی آذربایجان اســت. از سوی 
دیگر شرکت های اسرائیلی حضوری 
پر رنگ در بخش کشاورزی، تکنولوژی 
اطالعات، پزشــکی و مالی آذربایجان 
دارند و اسرائیل ۴۰ درصد نفت وارداتی 
خود را از جمهوری آذربایجان تامین 
می کند. فارغ از این مســاله، واکنش 
تل آویو بــه این اقــدام باکو هم مثبت 
بوده اســت. به گونه ای که یائیر الپید، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
واکنش به تصمیم پارلمان آذربایجان 
برای افتتاح ســفارت خود در اسرائیل 
در توییتی اعالم کرد کــه آذربایجان 
شریک مهمی برای اسرائیل و مکانی 
برای یکــی از بزرگتریــن اقلیت های 
یهود در جهان اسالم است. اینکه الپید 
این اقدام را ستوده، به دلیل این است 
کــه او در این مدت توانســت روابط با 
باکــو را عمیق تر کند و حــاال که قرار 
اســت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
جدید اسرائیل باشــد، بدون تردید به 
دلیل رابطه شــخصی او با علی اف باید 
منتظر اقدامات دیگری در جهت تعمیق 
روابط دوجانبه اســرائیل و آذربایجان 
باشــیم. اســرائیلی ها از جهت دیگر 
معتقدند که آذربایجان بــا این اقدام 
و همچنین افتتاح ســفارت در رام اهلل 
به نوعی می خواهنــد در روابط خود با 
فلســطینی ها به خصوص تشکیالت 
خودگردان فلســطین و اسرائیلی ها 
توازن ایجاد کنند. حال باید دید اصرار 
باکو بر تعمیق روابطش با تل آویو چه 
تاثیری بر ژئوپلیتیک منطقه که ایران 
آن را خط قرمز خــود می داند، خواهد 

گذاشت! 

تل آویو به دنبال آن 
است که بگوید از سال ها 

قبل بر تعمیق روابط 
دیپلماتیک با باکو اصرار 
داشته اما آذربایجان به 

دلیل همسایگی با ایران 
و مالحظاتی که در روابط 
با تهران داشته، از افتتاح 

سفارت در تل آویو 
خودداری کرده است

حال باید دید افتتاح سفارت 
آذربایجان در تل آویو و 

اصرار باکو بر تعمیق روابطش 
با اسرائیل چه تاثیری بر 

ژئوپلیتیک منطقه که ایران 
آن را خط قرمز خود می داند، 

خواهد گذاشت!

معاون حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه گفت، بحران 
اوکراین درگیری بین کی یف و مسکو نیست، بلکه جنگ 
بین روسیه و غرب است که در راس آن آمریکا دوست دارد 
این بحران ادامه دار باشــد. نومان کورتولموش به شبکه 
خبری سی.ان.ان ترک گفت: این جنگ به واقع درگیری 
بین روسیه و اوکراین نیست بلکه جنگی بین روسیه و غرب 

است. آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی با حمایت از 
اوکراین در روند طوالنی شدن این جنگ دخیل هستند. 
هدف ترکیه دستیابی به سریعترین راه ممکن برای پایان 
جنگ اوکراین است اما برخی دوست دارند این جنگ ادامه 
یابد. به گفته معاون حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، 
آمریکا با تداوم این جنگ می خواهد راس توازن جهانی 
نیروها را به نفع خود تمام کند که پس از سقوط شوروی 
دچار اختالل شــد. وی ادامه داد: آمریکا به دنبال منافع 
خودش است. بنابراین، ایجاد یک سیستم سیاسی جهانی 
که زیرساخت های جدید با قابلیت تضمین صلح در این 
کره خاکی را ممکن می سازد، ضرورت دارد. رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بارها و حتی در سازمان 
ملل تاکید کرده که این نهاد بین المللی در شکل کنونی اش 
نمی تواند بحران های در جریان جهانی را حل و فصل کند.

ترکیه: آمریکا به دنبال تداوم بحران اوکراین است
خبر

وزیر دفاع کانادا اعالم کرد، این کشور در راستای یک 
استراتژی تازه با هدف مقابله با افزایش نفوذ چین، حضور 
نظامی خود را در منطقه هند-آرام افزایش خواهد داد. 
به گزارش رویترز، کانادا روابط با کشــورهای هند-آرام 
را برای امنیت ملی و اهداف اقتصادی و زیست محیطی 
خود ضروری می داند. اتاوا اعالم کرده که استراتژی جدید 

خود را ظرف هفته  آینده ارائه خواهد کرد. آنیتا آناند، وزیر 
دفاع کانادا از ارائه جزئیات بیشــتر درباره این استراتژی 
خودداری کرد، اما پیش بینی می شود که بودجه نظامی 
این کشور افزایش یابد. آناند گفت: استراتژی ما این است 
که کانادا را رهبر ترویج صلح و امنیت در این منطقه کنیم. 
ما حضور نظامی خود در این منطقه را افزایش داده و روابط 
امنیتی، دفاعی را با متحدان و شــرکا تقویت می کنیم. 
مالنی جولی، وزیر خارجه کانــادا در اوایل ماه میالدی 
جاری گفت، این استراتژی جدید قصد دارد چین را در 
مسائلی مانند نقض حقوق بشــر به چالش کشیده و در 
عین حال، با این دومین اقتصاد بزرگ جهان در حوزه های 
تغییرات اقلیمی و دیگر اهداف مشترک همکاری کند. 
آناند گفت: هروقت الزم باشد چین را به چالش می کشیم 

و هر وقت الزم باشد با آن ها همکاری خواهیم کرد.

خبر

کانادا: حضور نظامی را در منطقه هند-آرام افزایش می دهیم

وزیر توسعه آلمان گفت، کشــورهایی مانند چین 
باید در پرداخت غرامت به کشــورهای آسیب دیده از 
بالیای آب و هوایی ســهم بیشتری داشــته باشند. به 
گزارش رویترز، اسونیا شــولتزه وزیر توسعه آلمان به 

شبکه خبری بایریشــر راندفونک گفت: در حال حاضر 
۲۸ درصد از انتشــار گازهای گلخانه ای مربوط به چین 
است. بنابراین این کشور باید سهم بیشتری در مواجهه با 
بالیا و خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی داشته باشد. وی 
ادامه داد: آنها همیشه پشت این حقیقت که یک کشور 
در حال توسعه اند، خود را پنهان می کنند. اما عمال آنها 
دیگر یک کشور در حال توسعه نیستند. مذاکره کنندگان 
آب و هوایی روز جمعه به بررسی پیشنهاد لحظه آخری 
اتحادیه اروپا با هدف حل بن بست موجود بر سر تامین 
مالی برای کشورهایی پرداختند که از بابت بالیای ناشی از 
تغییرات اقلیمی آسیب دیده اند و همچنین تالش کردند 

تا به توافق نهایی نزدیکتر شوند.

ارتش کره جنوبی اعالم کرد، چند ســاعت پس از آنکه 
پیونگ یانگ روز جمعه موشک بالستیک دور برد دیگری 
شــلیک کرد، کره جنوبی و آمریکا مانور هوایی مشترکی 
متمرکز بر تقویت توانایی ها برای حمله به زیرساخت های 

موشــکی پیونگ یانگ برگزار کردند. به گزارش یونهاپ، 
ستاد مشــترک ارتش کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد، 
جنگنده های رادارگریز اف-۳۵ ای نیروی هوایی کره جنوبی 
مانوری را متمرکز بر حمله به موشک اندازهای کره شمالی که 
بمب های هدایت لیزری جی بی یو-۱۲ را شلیک می کنند، 
برگزار کردند. در این بیانیه آمده است: در جریان این مانورها، 
چهار فروند جنگنده رادارگریز اف-۳۵ ای نیز پروازی را در 
کنار چهار جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی آمریکا در قالب یک 
حمله ترکیبی بر فراز دریای شرقی برگزار کردند. در ادامه 
این بیانیه آمده است: این دو متحد اراده قوی خود را برای 
دادن پاسخ قاطعانه به هرگونه تهدید و اقدام تحریک آمیز از 
جمله موشک بالستیک قاره پیمای کره شمالی نشان دادند.

مانور جنگنده های کره جنوبی برای تقابل با موشک های کره شمالیآلمان: چین باید بهای خسارات آب وهوایی را بپردازد

تصمیم آذربایجان برای افتتاح سفارت در تل آویو با استقبال اسرائیل مواجه شد؛
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