
7 سه شنبه 26 مهر 1401
 شماره  8615

روزنامه فایننشال تایمز ]انگلیس[

هشدار درباره »عصر بحرانی« چین 
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در صفحه نخست خود 
به تفصیل به سخنرانی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
در بیستمین کنگره حزب کمونیست پرداخته است. در این 
گزارش آمده: مرد شماره یک چین همزمان با آغاز سومین 
دور ریاســت جمهوری اش ضمن برشمردن دستاوردهای 
حزب حاکم در 5سال گذشته به عصر بحرانی که کشورش 
در پیش خواهد داشت، اشاره و تأکید کرده که چین برای 

حفاظت از حق حاکمیت خود عزم جدی دارد. 

همراهــی عربســتان بــا تصمیم 
اوپک پــاس برای کاهــش روزانه 
2میلیون بشــکه ای تولیــد نفت، 
موجی از انتقادات ضدســعودی را در آمریکا به راه 
انداخته که به اعتقاد برخی تحلیلگران، برای ولیعهد 
جوان در ریاض، دامنه تبلیغاتی خوبی داشته است. 
سیل انتقادات و حمات لفظی علیه موافقت عربستان 
با کاهش عرضه نفت، در واقع متوجه محمد بن سلمان 
اســت که با رؤیای نشســتن بر تخت پدر، روزگار 
می گذارند. برای بن سلمان که می خواهد از خود یک 
چهره قاطع و مستقل به نمایش بگذارد، انتقادات تند 

و تیز در واشنگتن، غنیمت است.
در آمریکا ســناتورهای بســیاری خواســتار قطع 
کمک های واشــنگتن به ریاض شــده اند و جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که بایدن 
برنامه ای برای دیدار با ولیعهد سعودی در نشست آتی 
ســران گروه20 ندارد. حتی قبل از آن، بایدن برای 
عربستان خط و نشان کشیده و گفته بود که همراهی 
ســعودی ها با اوپک پاس برای کاهش عرضه نفت 

پیامدهایی خواهد داشت.
تقریبا همه می دانند که قدرت رسمی در عربستان 
در دست سلمان، پادشاه 86ســاله، و قدرت اصلی 
در انحصار بن سلمان، ولیعهد 37ساله است. اکنون 
حمات آمریکایی ها علیه ریاض این موقعیت را فراهم 
کرده تا ولیعهد جوان در لباس جدیدی ظاهر شــود 
که در آن به عنوان چهره ای غیروابسته به واشنگتن 
نمایان می شــود. واکنش ها در این ســوی میدان و 
در ریاض حاکی از حمایت هــای داخلی از تصمیم 
بن سلمان در مقابل کاخ سفید است. جنجالی ترین 
واکنش ها را »سعود الشعان«، نوه ملک عبدالعزیز 
داشــته که در حمایــت از ولیعهد که پســرعموی 
اوست، غرب را به جهاد تهدید کرده است. وب سایت 
میدل ایست آی گزارش داده که شعان پیام خود را به 
انگلیسی و فرانسوی منتشر کرده تا مستقیم به گوش 

غربی ها برسد.
تا کنون خود بن سلمان به انتقادات تند و تیز مقامات 
غربی و تهدیدات به قطع حمایت ها از سوی آمریکا 
واکنشی نشــان نداده و شــاید ســکوتش در برابر 
انتقادات نشــانه رضایتش از این وضعیت باشد. اما 
دیگر مقامات سعودی از تصمیم کاهش عرضه نفت 
دفاع کرده اند. به عنوان نمونه »خالد بن سلمان«، وزیر 
دفاع و برادر کوچک تر ولیعهد گفته که تصمیم ما در 

اوپک پاس، بجا بوده است.
با وجود برخی واکنش ها در ریاض، اما به نظر نمی رسد 
که بن سلمان و حکومت ســعودی در عمل قادر به 
استقال نظامی و امنیتی از واشنگتن باشند و شاید 
برخی واکنش های سعودی ها در برابر غرب تنها در 
حد یک مانور تبلیغاتی مطلوب برای ولیعهدی باشد 
که این روزها به شدت به ارائه یک چهره پرقدرت در 

بازی های سیاسی بین المللی نیازمند است.

پیوند عجیب
رابطه عربســتان و آمریکا رابطه عجیبی است. هیچ 

معاهده یا پیمان دفاعی متقابلی میان دو طرف وجود 
ندارد که واشنگتن را با ریاض پیوند دهد. در عوض، 
یک پیوند غیررســمی میان دو طرف وجود دارد که 
تنها بر نفت و امنیت متمرکز اســت. این همکاری 
غیررسمی، 70سال پیش با یک قرار شام در یک ناو 
آمریکایی در کانال سوئز میان فرانکلین دی روزولت 
و عبدالعزیز بن سعود، نخستین پادشاه سعودی آغاز 
شد. منابع تاریخی ابن ســعود را یک پادشاه سنتی 
به دور از قوانین دســت وپاگیر دیپلماتیک معرفی 
می کنند که برای دیدار با رئیس جمهور وقت آمریکا 
8گوسفند را با خود به ناو یو اس اس کوئینسی برده بود 
تا همان جا قربانی شوند. واشنگتن پست در گزارشی 
می نویســد که مذاکرات رهبران آمریکا و عربستان 
روی این ناو، فقط روی نفت متمرکز نبود. در پایان 
این ماقات توافقی به شــکل یک پیمان غیررسمی 
شکل گرفت که براساس آن آمریکا در ازای حمایت 
سیاسی، دیپلماتیک و آموزش نظامی برای پادشاهی 
نوپای ســعودی، به ذخایر نفت عربســتان سعودی 

دست پیدا می کرد.
بعدها، هم واشــنگتن و هم ریاض در جنگ سرد و 

پس از آن تحوالت منطقــه ای، متحدان پروپاقرص 
بین المللی شدند. عربستان سعودی در دهه1990 
به بعد به یکی از خریداران عمــده تولیدات نظامی 
آمریکا تبدیل شد، اما این روابط نزدیک هیچ گاه تا به 
امروز شکل یک پیمان دفاعی متقابل به خود نگرفته 
است. هرچند در همه این سال ها سعودی ها به ندرت 
در برابر آمریکا برخاف جهت رودخانه شنا کرده اند. 
مورد تقریبا اســتثنای مخالفت سرسخت ریاض و 
با واشــنگتن در تحوالت بین المللی به تحریم نفتی 
اعراب علیه اسرائیل در در سال های 1973-1974 
بازمی گردد و غیــراز آن نمی توان ســابقه زیادی از 

استقال عمل ریاض در برابر واشنگتن را پیدا کرد.

وابستگی در حوزه نظامی
مهم ترین اتکای عربستان سعودی به آمریکا در بخش 
تسلیحاتی و نظامی است. آمریکایی ها طی سال های 
گذشته به میزان زیادی تسلیحات نظامی را به همراه 
تکنسین های غربی در اختیار سعودی ها قرار داده اند، 
اما این انتقال تســلیحات، با آموزش نیروهای بومی 
عربستان همراه نبوده است. درصورتی که واشنگتن 

بخواهد این حمایت ها را قطع کند، سیســتم های 
نظامی عربستان زمینگیر خواهند شد.

این وابســتگی حتی در بخش های غیرنظامی مانند 
نفــت و گاز هم دیده می شــود و بخــش مهمی از 
استخراج نفت در شرکت دولتی آرامکوی عربستان 
به فناوری شــرکت های آمریکایی وابسته است. به 
گزارش پولیتیکو، هزینه اســتخراج نفت روســیه 
46دالر در هر بشــکه اســت، اما با فناوری آمریکا، 
هزینه استخراج نفت عربســتان تنها 22دالر در هر 
بشکه است. بنابراین نقش فناوری آمریکایی در صنایع 
نفت عربستان غیرقابل کتمان است و ریاض نمی تواند 
به راحتی نقش شــرکت های آمریکایی در استخراج 

منابع نفتی خود را نادیده بگیرد.
عربســتان طی چندیــن دهه گذشــته بیشــتر 
تســلیحات خــود را از آمریــکا خریــداری کرده 
و برای این کشــور، جایگزینی و تغییــر بازار خرید 
تســلیحاتی به راحتی و در کوتاه مــدت امکان پذیر 
نیســت. پولیتیکو در این ارتباط اشاره دارد که برای 
عربســتان جایگزینی دیگر بازارهای تســلیحاتی 
تنها درصورتی ممکن اســت که ریــاض بخواهد از 
روسیه یا چین فقط برخی موشک های بالستیک یا 
پهپادها را خریداری کند. شاید حتی مهم تر از اتکای 
عربستان به تســلیحات، اتکای آنها به شرکت های 
آمریکایی برای کمک به ایجاد صنعت دفاعی بومی 
از طریق سرمایه گذاری های مشترک باشد. اینگونه 
سرمایه گذاری ها از سال2017 آغاز شد و فناوری های 
حساس آمریکا را به عربستان سعودی منتقل کرده 
است؛ فناوری هایی که به نوشته پولیتیکو تا کنون در 
اختیار متحدان معدود آمریکا قرار گرفته است. این 
سرمایه گذاری های مشترک در صنایع نظامی موضوع 
کم اهمیتی نیست که سعودی ها به راحتی بخواهند 
از آن چشم پوشــی کنند؛ همانطور که کارشناسان 
پولیتیکــو می گوینــد؛ »جابه جایــی هواپیماهای 
آمریکایی و انگلیســی که با فناوری غرب در آسمان 
عربستان مشــغول به کارند، با هواپیماهای روسی یا 

چینی چندین دهه طول می کشد.«

اتکای امنیتی
ســعودی ها از نظر امنیتی، به ویژه در چند ســال 
گذشــته، وابستگی شــان را به واشــنگتن بیشتر 
کرده اند. فرماندهی مرکزی آمریــکا در خاورمیانه 
موسوم به سنتکام هم اکنون مشغول برنامه ریزی و 
احداث سیستم پدافند موشکی برای پوشش دفاعی 
در آسمان عربســتان است. این سیســتم پدافند 
»شــن های قرمز« نام دارد. واشــنگتن 20درصد 
از هزینه این سیســتم را متقبل شــده است. این 
برنامه پدافند موشــکی به دلیل نگرانی سعودی ها 
از حمات موشــکی در منطقه دنبال می شــود. در 
گزارش مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفته شده 
برنامه ریزی ها برای تکمیل این پروژه تا پایان سال 
میادی جاری خواهد بود و با تکمیل آن وابستگی 
پدافندی سعودی ها به واشــنگتن بیش از گذشته 

می شود.

ژستاستقاللبنسلمان
  ولیعهد جوان سعودی عاقه دارد خود را چهره ای قاطع و مستقل از آمریکا نشان دهد، اما ریاض وابستگی گسترده

و غیرقابل انکاری در حوزه امنیتی و نظامی به واشنگتن دارد

پیروزی قاطع عمران خان در انتخابات میان دوره ای 
حزب »تحریک انصاف« پاکستان به رهبری 
عمران خان، نخست وزیر سابق در انتخابات 
میان دوره ای این کشور پیروز شد. در این 
انتخابات که رقابت بر سر 8کرسی مجلس ملی و 3کرسی 
مجلس پنجاب بوده، عمران  خان توانســت 5کرســی از 
8کرسی مجلس ملی و 2کرســی از 3کرسی در پنجاب را 

به دست آورد.
بنابر اعام کمیسیون انتخابات، حزب خلق پاکستان شریک 
ائتافی در دولت فدرال، 2کرســی و حزب مسلم لیگ نواز 
پاکستان به رهبری شهباز شریف، نخست وزیر کنونی نیز 
یک کرسی را در انتخابات میان دوره ای مجلس ملی به دست 
آورده است. گرچه براســاس قوانین پاکستان، عمران خان 
می تواند تنها یکی از کرسی های کسب شده را نگه دارد اما 
این پیروزی از آن جهت اهمیت دارد که موقعیت سیاسی 
او را به عنوان جدی ترین رهبر اپوزیسیون در پاکستان بیش 

از پیش تقویت می کند.  اسد عمر، دبیرکل حزب تحریک 
انصاف، در نخستین واکنش نسبت به نتایج انتخابات گفت: 
»اراده ملت روشن است. آنها با حمایت از ما اعام کرده اند که 

خواستار برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام هستند.«
عمران خان از 6ماه پیش که برکنار شد، خواستار برگزاری 
انتخابات زودهنگام شده اســت. اکنون انتظار می رود که 
پس از اعام نتایج انتخابات میان دوره ای، خان و حزبش با 
قوت بیشتری خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شوند. 
نخست وزیر پیشین پاکستان دولت مرکزی را به راه اندازی 
راهپیمایی بزرگ تهدید کرده و اصرار دارد این تظاهرات ماه 
جاری )اکتبر( به سمت اسام آباد هدایت شده و اگر دولت 
تاریخ برگزاری انتخابات عمومی را اعام نکند، تجمع صدها 
هزار نفری هواداران حزب تحریک انصاف در پایتخت تبدیل 

به یک تحصن خواهد شد.
در رأی اعتماد پارلمان پاکستان که دهم آوریل برگزار شد، 

دولت عمران خان با 174رأی مخالف سقوط کرد. یک روز 
بعد )11آوریل(شهباز شریف، برادر نواز شریف که 3 دوره 
نخست وزیر پاکستان بود، در انتخابات پارلمانی با حمایت 
اکثریت مطلق نمایندگان و 174رأی به عنوان نخست وزیر 
انتخاب شــد. در پی این رای گیری تمام نمایندگان حامی 
عمران خان از مجلس عوام پاکستان استعفا کردند. عمران 
خان همواره آمریکا را به دســت داشتن در برکناری خود از 
قدرت متهم کرده اســت و تأکید می کند که قربانی توطئه 
خارجی ها شده است. به گزارش الجزیره، نخست وزیر پیشین 
پاکســتان همچنین ارتش و نظامیان را به نقش داشتن در 
برکناری خود از قدرت متهم می کند. این در حالی اســت 
که منتقدان عمران خان در دوران نخســت وزیری همواره 
او را متهم می کردند که با کمک نظامیان توانسته به قدرت 
برسد، اتهامی که ارتش پاکســتان نیز بارها آن را تکذیب 

کرده بود. 

رویداد

گزارش

چرا لوکاشنکو جنگ اوکراین را 
نمی خواهد؟ 

ورود به جنگ اوکراین، با توجه به مشکات سیاسی 
و نظامی باروس به منزله خودکشی سیاسی برای 

لوکاشنکو خواهد بود

دو ســال پیش، زمانی که اعتراض ها به نتیجــه انتخابات 
در باروس باال گرفت کرملین با اعــزام نیروهای امنیتی و 
حمایت مالی به کمک الکســاندر لوکاشنکو، رئیس جمهور 
این کشــور رفت. اکنون که هشــت ماه از جنگ روسیه در 
اوکراین می گذرد، رئیس جمهور باروس از سوی مسکو برای 
نقش آفرینی بیشــتر در این کارزار نظامی تحت فشار است. 
به ویژه اینکه، براســاس دکترین نظامی مشترک موسوم به 
»دولت اتحادیه« که روســیه و باروس در اواخر ماه نوامبر 
امضا کردند و در آن ذکر شده که هرگونه اقدام نظامی علیه هر 
یک از اعضا به معنی تهدید کل اتحادیه است، روسیه اکنون 
می تواند ادعا کند که حمله نیروهــای اوکراینی به مناطق 
خرســون و دونباس در واقع حمله به اتحادیه بوده و بر این 
اساس از مینسک بخواهد که فعاالنه وارد کارزار نظامی شود.

نگرانی غرب درباره ورود احتمالی باروس به جنگ اوکراین 
هفته گذشته تقویت شد؛ زمانی که الکساندر لوکاشنکو پس 
از دیدارش با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سن 
پترزبورگ اعام کرد که مقام های نظامی و امنیتی اوکراین، 
لهستان و پیمان ناتو تاش کرده اند تا پای باروس را به این 
درگیری بکشانند. ناظران معتقدند که گرچه روی سخنان 
لوکاشنکو به ناتو بود، اما نشان دهنده افزایش فشار مسکو به 

مینسک برای اعزام نیرو به میدان نبرد هم بود.
اما فشــارها هر چقدر هم زیاد باشــد دولت باروس برای 
ورود مســتقیم به جنگ اوکراین محدودیت های سیاسی و 
نظامی قابل توجهی دارد. آرتیوم شریبمن، تحلیلگر سیاسی 
باروسی مستقر در لهســتان، به نیویورک تایمز می گوید: 
»گرچه ماهیت دقیق درخواســت پوتین از لوکاشنکو هنوز 
مشخص نیست اما کاما روشن اســت که رئیس جمهوری 
باروس به دلیل خطرات و تبعات سنگین سیاسی در داخل 
هیچ تمایلی برای پیوستن به این جنگ ندارد. تنها 10درصد 
از مردم باروس از جنگ حمایت می کنند؛ در چنین شرایطی 
ورود مستقیم مینسک به جنگ اوکراین به معنای خودکشی 
سیاســی برای لوکاشــنکو خواهد بود. به همین دلیل فکر 
می کنم که رئیس جمهوری باروس در برابر هرگونه فشاری 

برای ورود مستقیم به جنگ مقاومت خواهد کرد.«

واقعیت این است که لوکاشــنکو همین حاال و حتی بدون 
حضور مســتقیم در جنگ اوکراین نیز با تهدیدهای زیادی 
که ناشی از این جنگ اســت دســت و پنجه نرم می کند؛ 
ازجمله احتمال بازگشــت مخالفان باروسی که اکنون در 
اوکراین علیه روسیه می جنگند. گفته شده، هم اکنون حدود 
1500مخالف لوکاشــنکو که آموزش نظامــی دیده اند در 
میادین جنگ برای نیروهای اوکراین در حال مبارزه هستند و 
درصورت اعام بسیج عمومی برای جنگ در باروس، احتماال 
برای مبارزه با دولت لوکاشنکو به این کشور بازخواهند گشت.

تردید نسبت به توان نظامی بالروس 
عاوه بر تشدید تحرکات نظامی ارتش باروس در نزدیکی 
مرزهای اوکرایــن، آنچه غربی هــا و ولودیمیر زلنســکی 
رئیس جمهور اوکراین، را شدیدا نگران کرده، اعزام بخشی از 
نیروهای نظامی روسیه و تسلیحات نظامی این کشور به خاک 
باروس و استقرار آنها در نزدیکی مرز اوکراین بود. لوکاشنکو 
خود در این باره گفته که دو کشور قرار است در روزهای آینده 
در چارچوب توافق »دولت اتحادیه« مانور نظامی گسترده ای 
را برگزار کنند و هدف از این مانور کاما دفاعی است. ویکتور 
خرنین وزیر دفاع باروس، نیز با انتشار بیانیه ای اعام کرده 
که تمام فعالیت ها و تحرکات نظامی انجام شده با هدف ارائه 
پاسخ مناسب به هرگونه تهدید احتمالی بوده است. این در 
حالی است که زلنسکی در نشست گروه هفت با هشدار نسبت 
به ورود باروس به جنگ پیشنهاد کرده که صلح بانان سازمان 
ملل متحد برای جلوگیری از تحریکات احتمالی لوکاشنکو در 

مناطق مرزی باروس و اوکراین مستقر شوند.
اما عاوه بر ماحظات سیاسی، آنچه بر تردید ناظران برای ورود 
باروس به جنگ اوکراین می افزاید توان نظامی نســبتا پایین 
این کشور است. باروس هم اکنون 65هزار نیروی نظامی دارد 
که 20هزار نفر از آنان نیروهای پشــتیبانی و کارمند هستند. 
به عبارت دیگر، باروس هم اکنون 45هزار نیروی نظامی دارد 
که با توجه به اینکه در زمان صلح تنها بخشی از این نیروها در 
حال خدمت هستند، آمادگی رزمی شــان در شرایط مطلوب 
نیست. کنراد موزیکا تحلیلگر مستقل دفاعی، به نیویورک تایمز 
می گوید: »باروس باالترین سطح مانورهای نظامی خود را از 
زمان جنگ سرد تاکنون برگزار کرده و تمام قابلیت های نظامی 
خود را آزموده است، به گونه ای که گویی خود را برای نبرد آماده 
می کند، اما این کشــور هم اکنون برای اینکه به حداکثر توان 
نظامی خود برسد الزم است تا حداقل 20هزار نفر را بسیج کند. 
درصورتی که دولت برای این کار فراخــوان بدهد، تا زمانی که 
بتواند نیروهای جدید را روانه مناطق مرزی کند زمان کافی برای 
طرف مقابل وجود دارد که بتواند شرایط جدید را مدیریت کند.«
ورود احتمالی باروس به جنگ اوکراین برای روســیه نیز 
چندان بی دردســر نخواهد بود. باتوجه بــه نارضایتی های 
گسترده داخلی نسبت به لوکاشــنکو و عدم حمایت مردم 
از جنگ، ورود مینســک به جنگ اوکراین به معنی تشدید 
نارضایتی ها و آغاز ناآرامی ها در این کشور خواهد بود. در این 
شرایط، دولت باروس احتماال حمایت سیاسی، اقتصادی و 
امنیتی بیشتری را از مسکو طلب خواهد کرد و این مسئله با 
توجه به اینکه مسکو این روزها سخت به متحدان منطقه ای 
خود نیــاز دارد می تواند تمرکز والدیمیــر پوتین از جنگ 
اوکراین را منحرف کند. در چنین شرایطی، احتماال نتیجه، 

تنها ماندن لوکاشنکو مقابل مخالفان خواهد بود.

دیمیتری مدودف
معاون شورای امنیت ملی روسیه

به نظر می رســد اســرائیل در حــال آماده 
شــدن بــرای عرضــه تســلیحات بــه رژیم 
کی یف است؛ اقدامی بسیار بی مالحظه. 
تحویل سامانه های تسلیحاتی پیشرفته 
بــه کی یــف به معنــای نابــودی روابــط 
دوجانبــه میــان مســکو و تل آویو اســت. 
اســرائیل به کشــوری ســالح می دهد که 
در یونیفرم ســربازانش، از عالئم نازی ها 
اســتفاده می کنــد؛ اوکراینی هــا مدافــع 
نازیســم هســتند. اینها خواســتار اخراج 
اقلیت هــا ازجملــه یهودیــان هســتند. 

)خبرگزاری آناتولی(

سباستین کورتز
صدراعظم پیشین اتریش

همــه به درســتی خواســتار پیــروزی 
اوکراین هستند، اما باخت برای پوتین، 
گزینــه نیســت. هم اکنــون، مهم ترین 
چیز پایان دادن به خونریزی و دستیابی 
بــه راه حــل صلح آمیــز در میــز مذاکــره 
برای جلوگیری از تشدید تنش در قاره 
اروپاســت. در مواجهه با تهدید اتمی، 
اتحادیه اروپا باید مسیر مذاکره را پیش 

ببرد. )راشا تودی(

شورش حزب محافظه کار 
علیه لیز تراس 

همزمان با باال گرفتن بحران سیاسی در انگلیس، 
3عضو حزب محافظه کار از لیز تراس، نخست وزیر 
برآمده از این حزب خواســتند تا از سمت خود 
استعفا کند. کریسپین بانت ازجمله نمایندگانی 
است که آشــکارا با موضع گیری علیه لیز تراس 
گفته که فکر نمی کند تراس بتواند از پس بحران 
اقتصــادی فعلی انگلیــس بربیایــد. به گزارش 
گاردین، همچنین بیش از 100نامه عدم اعتماد 
از سوی نمایندگان حزب محافظه کار علیه تراس 
ثبت شــده که علنی نشده اســت. لیز تراس که 
تنها 40روز از نخست وزیری اش می گذرد جمعه 
مجبور شــد به دلیل افزایش انتقادها از عملکرد 
اقتصادی دولتش، وزیر خزانه داری را برکنار کند. 
طرح مالیاتی دولت تراس با هدف مقابله با افزایش 
هزینه های زندگی و مدیریت کردن قیمت انرژی 
انتقادهای زیادی را برانگیخت و بازار را به شدت 

متاطم کرد.
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روابط آمریکا و عربستان در گذرزمان

آمریکا »پادشاهی حجاز و نجد« را که 
سال بعد به عربستان سعودی تغییر 
نام داد، به رسمیت شناخت.

فرانکلین دی روزولت، رئیس جمهور 
وقت آمریکا با عبدالعزیز آل سعود در 
ناو یو اس اس کوئینسی در کانال سوئز 
مالقات کرد.

عربستان به تحریم نفت اعراب علیه 
آمریکا و کشورهای حامی تل آویو در 
جریان جنگ 1973اعراب و اسرائیل 
پیوست.

عربستان و آمریکا یک توافقنامه 
کمک دفاعی متقابل امضا کردند که 

راه را برای فروش تسلیحات آمریکا باز 
می کرد. 

عربستان سعودی امتیاز اکتشاف 
نفت را به شرکت نفت استاندارد اویل 

کالیفرنیا داد. شعبه عربستانی این 
شرکت بعداً به آرامکو تغییر نام یافت.

عربستان 100درصد سهام شرکت 
نفتی آرامکو را از آمریکا خرید.

با چراغ سبز آمریکا، عربستان کمک 
مالی به مقاومت افغانستان در برابر 

اشغال شوروی را آغاز کرد.

19سرباز آمریکایی در جریان بمبگذاری 
در یک پایگاه نظامی در عربستان 
توسط القاعده کشته شدند.

عربستان میزبان نیروهای آمریکایی 
در جنگ علیه عراق و در جریان اشغال 
کویت شد؛ هزاران نظامی آمریکا پس 

از جنگ در عربستان باقی ماندند.

عربستان نسبت به عدم حمایت 
آمریکا از حسنی مبارک در انقالب 
مصر ابراز نگرانی کرد

عربستان با حمله آمریکا به عراق 
مخالفت کرد.

 عربستان از تصمیم ترامپ برای خروج 
از توافق هسته ای با ایران استقبال 
کرد.

آمریکا از آغاز حمله نظامی عربستان 
به یمن حمایت کرد.

 عربستان سعودی از اقدامات آمریکا 
در توافقنامه عادی سازی  روابط 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی 
حمایت کرد.

 اعضای کنگره آمریکا خواستار توقف 
فروش سالح به عربستان به دلیل قتل 

خاشقجی شدند.

کاخ سفید و کنگره آمریکا از تصمیم 
عربستان برای کاهش تولید نفت در 

اوپک پالس به شدت انتقاد کردند.
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