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  اگرچه شخص جو بایدن اختالفات عمده ای با سیاست های اسرائیل   .
و عربستان دارد اما دیروز چهارشنبه سفری به تل آویو داشت و بعد از آن 
هم به ریاض سفر خواهد کرد. آیا رئیس جمهور آمریکا مجبور به انجام این 

سفر برخالف میل باطنی خود شده است؟
چیــزی به نام اجبــار برای ریاســت جمهوری آمریکا وجــود ندارد، 
کمااینکه در دوره ای باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا هم از سفر 
به اسرائیل و منطقه اجتناب کرده بود. پس بایدن هم می توانست اساسا 
این را ســفر لغو کند یا زمان آن را تغییر دهد؛ بنابراین اگر رئیس جمهور 
آمریکا دیروز چهارشنبه به اسرائیل رفته یا بعد از آن به عربستان سعودی 

سفر می کند، در پی تمایل کاخ سفید و شخص بایدن است.
  پس باید پرسید چرا این سفر در دستور کار بایدن قرار گرفته است؟  .

این مهم از یک طرف ناشــی از تحوالت داخلی آمریکا و به خصوص 
مسئله انتخابات میان دوره ای کنگره است؛ بنابراین جو بایدن برای حفظ 
کرســی دموکرات ها در کنگره و همراهی البی آیپک این ســفر را انجام 
می دهد و مســئله مهم تر به اهداف صهیونیست ها از حضور جو بایدن 

در اسرائیل بازمی گردد.
  و این اهداف شامل چیست؟  .

مهم ترین مســئله بــه برنامه دولت مشــترک نفتالی بنــت و الپید 
بازمی گردد که از یک ســو سعی کرده اند فشــارهای جریان اپوزیسیون با 
محوریت نتانیاهو درخصوص کــم کاری و انفعال این دولت ائتالفی در 
برابر جمهوری اسالمی ایران را کنار بزنند و هم بتوانند با تقویت مناسبات 
با کشورهای عربی منطقه و تعمیق روابط به خصوص در حوزه امنیتی، 
نظامی و دفاعی شــرایطی را رقم بزنند که بتواننــد جبهه واحدی را در 
برابر جمهوری اسالمی و پرونده هسته ای ایران شکل دهند. همان گونه 
که می دانید بعد از روی کارآمدن الپید به عنوان نخست وزیر موقت، وی 
مرتبا درخصوص پرونده فعالیت های هسته ای ایران موضع گیری می کند 
و ســفرهای منطقه ای و فرامنطقه ای در این خصوص انجام داده است 
که نشان می دهد اکنون تمرکز جدی از جانب صهیونیست ها روی ایران 
شــکل گرفته است؛ چراکه این مسئله می تواند در تقویت یا کاهش وزن 
سیاسی آنها در میان افکار عمومی در سرزمین های اشغالی اثرگذار باشد. 
مجموعه این شرایط برای بنت و الپید در آستانه انتخابات کنست بسیار 
مهم اســت و سفر جو بایدن می تواند به عنوان برگ برنده در اختیار این 

دو قرار بگیرد.

  مسئله عادی سازی یا بهتر بگویم آشکارسازی روابط ریاض - تل آویو   .
تا چه انــدازه می تواند از اهداف مهم جو بایــدن برای حضور در منطقه 

باشد؟
این مهم بیش از آنکه هدف جو بایدن باشــد برای خود سعودی ها 
و صهیونیســت ها اهمیت دارد؛ بنابراین احتماال در ســفر جو بایدن به 
سرزمین های اشغالی سعی خواهد شد مقامی از سوی اسرائیل همراه با 
جو بایدن به عربستان سفر کند که مقدمات عادی سازی و آشکارسازی را 
انجام دهد. حال نکته اینجاست عربستان به دلیل وجهه و جایگاه خود 
در جهان عرب و جهان اســالم با وجود آنکه حمایت آشکار و پنهانی از 
پیمان ابراهیم داشــت اما خود این کشــور جزء آخرین بازیگرانی خواهد 
بود که به عادی سازی و آشکارسازی روابط با اسرائیل اقدام خواهد کرد.

  به چه دلیل؟  .
واضح اســت. چراکه این مســئله با مخالفت هایی در خود جامعه 
سیاســی عربستان هم مواجه است. مســئله دیگری که باعث می شود 
ریاض آخرین بازیگری باشــد که برای عادی ســازی روابط با تل آویو گام 
بردارد، ناشی از امتیازگیری عربســتان از آمریکا برای آشکارسازی روابط 
با اســرائیل اســت. به هر حال نباید فراموش کرد که بعد از قتل جمال 
خاشــقچی و مواضــع دولت بایــدن در قبال ولیعهد ســعودی، اکنون 
رئیس جمهور آمریکا در شــرایطی قرار دارد که از انتقادات خود نسبت 
به قتل خاشــقچی عقب نشینی کرده و این مســئله سبب شده است تا 
بن ســلمان فضای الزم برای امتیازگیری از بایدن را مهیا ببیند. در همین 
راســتا اخباری منتشر شــده اســت مبنی بر اینکه جو بایدن در این سفر 

درخصوص ازسرگیری فروش برخی تسلیحات ممنوعه از سوی آمریکا 
به عربستان ســعودی موضع گیری خواهد کرد و این ممنوعیت را پایان 
خواهد داد. اما درنهایت عادی ســازی مانند آنچــه بحرین و امارات در 
قبال اسرائیل انجام دادند از جانب عربستان سعودی در این سفر انجام 
نمی شود، مگر اینکه امتیازات و خواسته های ریاض از سوی جو بایدن و 

واشنگتن محقق شود.
  برخی خبرها درباره عدم دیدار مستقیم جو بایدن با محمد بن سلمان   .

را چگونه ارزیابی می کنید؟
این مهم بیشتر یک ترفند سیاســی و رسانه ای است برای آنکه سفر 
جــو بایدن به ریاض با کمترین هزینه برای وی همراه باشــد. به هر حال 
ســفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و عربســتان در عرصه سیاسی و 
اجتماعی آمریکا با مخالفان و موافقان جدی همراه اســت. از یک طرف 
حامیان صهیونیست ها و سعودی ها حمالت و هجمه های گسترده ای را 
علیه دولت بایدن کلید زده انــد که به دلیل انفعال وی در برابر تهران و 
تمایــل برای مذاکرات برجام عمال ارتقا و بهبود روابط با تل آویو و ریاض 
کنار گذاشــته شده و به همین دلیل از سوی کنگره به دولت بایدن فشار 
وارد شــده اســت و از طرف دیگر هم که جو بایدن خود را آماده ســفر 
به اســرائیل و عربستان می کند، بسیاری را وی دروغ گو و ریاکار می دانند؛ 
چراکه ادعاهایش مبنی بر محاکمه بن سلمان درخصوص مسئله حقوق 
بشر را به دلیل منافع سیاسی خود کنار گذاشته است؛ بنابراین جو بایدن 
ضمن سفر به عربستان اعالم کرده است که دیداری با بن سلمان نخواهد 
داشت تا با این ادعا انجام این سفر با کمترین هزینه برای وی همراه شود. 
در صورتی که قطعا این سفر، چه با دیدار با بن سلمان و چه بدون دیدار 
با ولیعهد، امتیازات گسترده ای را برای اسرائیل و عربستان به دنبال دارد.

  راه اندازی ســامانه یکپارچه پدافند هوایی در این سفر چقدر اهمیت   .
دارد؟

اجرای ســامانه یکپارچه پدافند هوایی در منطقــه که محوریت آن 
تقابل با جمهوری اســالمی ایران اســت، از چند جهت مهم است؛ اول 
آنکه به باور من این ســامانه در صورت راه اندازی می تواند یک گام بلند 
برای ایجاد ناتوی عربی - اســرائیلی در منطقه خاورمیانه باشد. مسئله 
مهــم دیگر این اســت که اگرچه کشــورهای عربی منطقــه به صورت 
انفرادی، ائتالف ها و قراردادهای امنیتی، نظامی و دفاعی را با اســرائیل 
ترتیب داده اند  اما در صورت اجرائی شدن این سامانه پدافند هوایی عمال 
یک برنامه مشــترک امنیتی، نظامی و دفاعی در منطقه علیه ایران کلید 

خواهد خورد.
 همین جا توقف کنیم. تا چه حد زمینه برای شکل گیری ناتوی عربی-   .

اسرائیلی در منطقه وجود دارد؟
از یک طرف تقریبا می توان گفت مخالفت ها درخصوص پیوستن به 
این ناتوی عربی - اســرائیلی کنار رفته است، اما درعین حال کشورهایی 
ماننــد مصــر و اردن که روابط جدی با اســرائیل دارند و از پیشــگامان 
عادی ســازی و آشکارســازی روابط با تل آویو به شمار می روند، اخیرا به 
دنبال ازسرگیری روابط مثبت و سازنده با جمهوری اسالمی ایران هستند؛ 
بنابراین فضا در یک فضای مبهم به سر می برد؛ یعنی به همان اندازه که 
امکان پیوســتن این کشــورها به ناتو عربی - اسرائیلی وجود دارد، از آن 
طرف می توان گفت که فضا برای عدم شــکل گیری آن هم وجود دارد؛ 
بنابراین باید دید در این سفر بایدن تا چه حد می تواند برای شکل گیری این 

ناتوی عربی – اسرائیلی، فضا را مساعد کند؟

جو بایدن با  چه هدفی پا در سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی گذاشته است؟

یک سفر معنادار!
شرق: روز گذشته (چهارشنبه) جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در سفر خود به منطقه خاورمیانه وارد سرزمین های 
اشغالی شد و در ادامه قرار است به عربستان سعودی سفر کند. اگرچه برای انجام این سفر، اهداف و دالیل متعددی را می توان 
برشمرد و محافل سیاسی و رسانه ای داخلی، منطقه ای و جهانی هم درباره آن ارزیابی و تحلیل های متفاوت و متعددی را بیان 
کرده اند اما به نظر می رسد نقطه اشتراک همه آنها به جمهوری اسالمی بازمی گردد. از این منظر سؤال کلیدی آن است که به واقع 
جو بایدن با چه هدفی پا در ســرزمین های اشغالی و عربستان سعودی گذاشته اســت؟ پاسخ به این سؤال، محور گفت وگوی 

«شرق» با محسن فایضی، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه است که در ادامه می خوانید.

پنجشنبه
۲۳ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۶

گزارش

تماسی بیهوده!
شرق: دیروز چهارشــنبه وزارت امــور خارجه کره جنوبی در 
بیانیه ای از گفت وگوی تلفنی معاونــان وزرای امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و کره جنوبی درباره روابط دوجانبه 
و مسئله آزادســازی پول های بلوکه شده ایران در بانک های 

کره ای خبر داد. 
آن گونه که در ادامه بیانیه مذکور وزارت امور خارجه کره 
آمده اســت: چو هیون دونگ، معاون وزیر امور خارجه کره 
با علی باقری کنی، همتای ایرانی اش، درباره آخرین تحوالت 
مذاکرات درباره احیای توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ گفت وگو 

کردند.
به نظر می رســد این تالش های دیپلماتیــک تهران برای 
فشــار به ســئول عمال راه به جایــی نخواهد بــرد؛ چرا که 
کــره جنوبــی در بحبوحــه بن بســت مذاکــرات برجامــی 
و تشــدید تقابــل تهــران – واشــنگتن هیچ گاه مســتقل از 
ایــاالت متحده مبــادرت به آزادســازی اموال بلوکه شــده 
ایــران نخواهد کــرد، ولو آنکه روابــط با تهران بــه تیرگی 

کشیده شود.
بنابرایــن ایــن گفت وگــوی تلفنــی بــه ابتکار ایــران و 
شــخص باقری کنــی از آن دســت اقداماتــی اســت کــه 
جــای ســؤال و ابهام فــراوان دارد که تهران اساســا با چه 
امیــدی و بــا چــه توجیهی ایــن تمــاس تلفنی بــا هدف 
رفــع توقیــف امــوال ایــران در بانک هــای کــره ای برقرار 

کرده است.
 کره جنوبی در این ســال ها به روشــنی ثابت کرده است 
که نه با توصیه و نه حتی با تهدید جمهوری اســالمی ایران 
حاضر بــه عدول از هم پیمانی و همراهــی با ایاالت متحده 
آمریکا نخواهد بود؛ کما اینکه برخی ادعاهای رســانه ای در 
داخل کشور مبنی بر توقیف کشتی ها و نفتکش های کره ای در 
آب های خلیج فارس و دریای عمان در جهت آزادسازی اموال 
و دارایی های ایران در بانک های کره ای هم نتوانســته است 

راه به جایی ببرد.
فعال ســئول تا زمان به نتیجه رسیدن احیای برجام و لغو 
تحریم های ایــران تمایل و توانی برای آزاد کردن اموال ایران 
در بانک هــای خود ندارد. پس تهران به جای این تماس های 
بیهوده و تالش های بی ثمر اگر خواهان دسترســی به اموال 
توقیف شده اش در بانک های کره جنوبی است، بهتر است از 
داالن احیای برجام که بی شــک مسیر مطمئن تر و کوتاه تری 

است، گام بردارد. 
ضمن اینکه به جای فشار به طرف کره ای برای آزادکردن 
هفت میلیارد دالر اموال ایران باید تأکید و واولویت را بر پکن 
گذاشــت که طبق برخی تخمین ها حدود ۲۰ میلیارد دالر از 
دارایی های ایــران به دلیل تحریم های آمریکا در چین بلوکه 

شده است.

خبر  بـرگـزیـده

زبده گزینی در شعر
 صدا و آهنگ در سرودها 

و انتخاب موضوعات 
اسالمی، انقالبی و ملی

رهبر انقالب اســالمی در پیام به اختتامیه 
جشــنواره ملی و بین المللی سرود فجر تأکید 
کردند: زبده گزینی در شــعر، صــدا و آهنگ در 
سرودها و انتخاب موضوعات اسالمی، انقالبی 

و ملی
حضرت آیت اهللا خامنه ای در پیامی به آیین 
اختتامیه اولین جشــنواره ملــی و بین المللی 
سرود فجر، بر زبده گزینی در شعر، صدا و آهنگ 
در ســرودها و انتخــاب موضوعات اســالمی، 

انقالبی و ملی تأکید کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که عصر روز 
گذشــته در مراسم اختتامیه جشــنواره سرود 

فجر قرائت شد، به این شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحیم

ســرود یکی از ظرفیت های هنــری گرانبها 
برای گســترش ارزش هــای معرفتی و عملی 
اســت. ترکیب شــعر، صدا و آهنگ در اجرای 
دسته جمعی، راز اثرگذاری استثنائی سرودهای 
مذهبــی و ملی در همه جای جهان اســت و 
بحمداهللا ذوق، ســلیقه و هنــر ایرانی، در این 
بخش هم توانسته است کشــور عزیز ما را در 

شمار سرآمدان قرار دهد.
اکنون با تشــکر از دســت اندرکاران ترویج 
ســرود، آنان را به زبده گزینــی در همه اجزای 
سه گانه یاد شــده و نیز پرهیز از دنباله روی های 
زیان بار و نیــز به انتخاب موضوعات ارزشــی 

اسالمی و انقالبی و ملی توصیه می کنم.
والسالم علیکم و رحمه اهللا
سّیدعلی خامنه ای- ۲۱ تیر ۱۴۰۱


