
 میم بایدن برای توقف فروش سالح بھ ریاض؛گزارش العرب از پیامدھای تص

کمک نظامی چین بھ عربستان، برای موازنھ قدرت میان  
 ریاض و تھران 

بی گزارش ھایی از نقش چین در پیشرفت ظرفیتھای سعودی در ساخت و توسعھ موشکھای ، رسانھ ھای غردر سالھای اخیر
بالستیک دور برد، ارائھ داده اند. بھ گزارش شبکھ «سی ان ان» ریاض نوعی تکنولوژی از چین خریداری کرده تا بتواند بھ 

ی چینی و خطرات آن، مناقشھ ھایی را در  ت کند. سالح ھابا ایران، تقویکمک آن زرادخانھ خود را در چارچوب موازنھ قوا 
واشنگتن بھ راه انداختھ کھ نگرانی در مورد آن، حتی از شبح سوخوی روسیھ کھ توسط امارات خریداری شده نیز بیشتر 

 است. 
 :   )Entekhab.irپایگاه خبری تحلیلی انتخاب (

ستان سعودی نوشت: پس از تصمیم دولت بایدن در مورد توقف فروش سالح بھ عربستان و امارات، یک بھ عربالعرب نزد
 انتظار می رود کھ این کشورھا برای رفع نیازھای خود در زمینھ سالح بھ دنبال بازارھای جدیدی باشند.
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فوریھ   4انی خود در تاریخ در اولین سخنر اده است: بایدندر ادامھ این مطلب آم بھ گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»،
در زمینھ استراتژی خارجی اش اعالم کرد کھ حمایت آمریکا از دخالت نظامی در عربستان و امارات در یمن، پایان یافتھ و 

 د.واشنگتن بھ فروش سالح ھای ھجومی کھ ممکن است برای انجام عملیات در یمن استفاده شوند، خاتمھ می دھ

ود، چرا کھ موسسات مختلف در آمریکا در طول سالھای گذشتھ تالش کردند فروش سالح بھ ناگھانی نب تصمیم بایدن
عربستان برای ادامھ جنگ در یمن متوقف شود. عربستان و امارات برای مقابلھ با این موضع آمریکا، در صدد تنوع  

 بخشیدن بھ روابط خود با طرفھای متعددی ھستند. 

ھ روابط دفاعی خود با چین و روسیھ ھستند، ھمانطور کھ چین پھپادھایی را بھ بھ دنبال توسع و ریاض احتماالابوظبی 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی فروختھ و براساس گزارشھا، چین در حال توسعھ سامانھ ھای موشکی بالستیک با  

 ریاض است.

سعودی در ساخت و توسعھ موشکھای  یشرفت ظرفیتھایز نقش چین در پدر سالھای اخیر، رسانھ ھای غربی گزارش ھایی ا
بالستیک دور برد، ارائھ داده اند. بھ گزارش شبکھ «سی ان ان» ریاض نوعی تکنولوژی از چین خریداری کرده تا بتواند بھ 

 کمک آن زرادخانھ خود را در چارچوب موازنھ قوا با ایران، تقویت کند.

سل شده اند تا زیرساختھای مورد نیاز برای تولید سوخت ھستھ  آن است کھ سعودیھا بھ چین متو گزارشھای دیگر حاکی از 
 ای را فراھم کنند، کھ ھزینھ آن بالغ بر میلیاردھا دالر است. 

آمریکایی ھا چالش ھایی کھ سالح چینی می تواند در ورود بھ خاورمیانھ ایجاد کند را جدی می گیرند و می دانند کھ برخی 
ین سالحھا در صورت استفاده، ھیچکس را زنده نمی گذارد. پیش از این نیز مارک اسپر ھشدار داده بود کھ چین جنگنده از ا

 ھایی را بھ خاورمیانھ صادر می کند کھ می توانند ضربات کشنده ای بھ اھداف خود وارد کنند.

ھ کھ نگرانی در مورد آن، حتی از شبح سوخوی  سالح ھای چینی و خطرات آن، مناقشھ ھایی را در واشنگتن بھ راه انداخت
 روسیھ کھ توسط امارات خریداری شده نیز بیشتر است. 

بھ گفتھ کارشناسان، ورود سالح چینی بھ عربستان و امارات، دیگر دولتھا را نیز بھ تکیھ بر این سالح تشویق می کند، 
 یاالت متحده شروط سیاسی نمی گذارد.بویژه آنکھ چین برای عقد قرارداد فروش سالح ھای خود، برخالف ا

تحلیلگران تاکید می کنند کھ توان عربستان و امارات برای تامین ھزینھ خرید سالح، باعث می شود دست یابی آنھا بھ سالح  
دست  چین و روسیھ یا فرانسھ و بریتانیا، آسان باشد، بویژه آنکھ بریتانیا پس از خروج از اتحادیھ اروپا معامالت مھم را از 

نمی دھد. ھمانطور کھ ریاض و ابوظبی در حال حاضر ھم تعدادی از سامانھ ھای سالح بریتانیایی و فرانسوی را در اختیار 
 دارند. 

در سایھ این رقابت شدید، احتماال دولت بایدن مجبور می شود بین سیاست تحت فشار گذاشتن عربستان بھ دالیل حقوق بشری 
 دھای فعلی آمریکا با عربستان دارد توازن برقرار کند.و میلیاردھا دالری کھ قراردا

در ژانویھ گذشتھ، وزارت خارجھ آمریکا تعدادی از قراردادھای فروش تسلیحات با امارات و عربستان را بھ حالت تعلیق  
 درآورد، در حالی کھ دولت ترامپ در ماھھای آخر، با این معامالت موافقت نموده بود. 

ھم می  35میلیارد دالر رسیده و شامل جنگنده ھای اف  23ق شده امارات متحده عربی، بھ حدود ارزش قراردادھای تعلی
 شود. البتھ دولت بایدن ھنوز در مورد منظور خود از سامانھ ھای سالح ھای «ھجومی» توضیحی نداده است.
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