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تحلیل روز

اصابت دقیق موشک کروز قدس  ۲به یک مخزن در تاسیسات آرامکو در جده.ظرفیت این مخزن ۴۰۰هزار بشکه است
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مفتیهایسعودیوذوقتلآویو

انصارا...یمنتأسیساتنفتیعربستاندرجدهراهدفقرارداد

آرامکوزیرضرب«قدس»۲

بسیاریازرسانههاوتحلیلگرانبهروالمعمول،
درحالتحلیلخبرهاینشستنتانیاهوورئیس
موساد با محمد بن سلمان در نئوم عربستان
در حضور مایک پمپئو بودند که یک َا َبــر خبر،
مثل توپ صدا کرد و بر سر این نشست آوار شد:
«پاالیشگاهعظیمشرکتآرامکودرجدهعربستان،
باموشکقدس ۲مقاومتیمن،هدفحملهقرار

گرفت ».سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم
کرد انصارا ...ایستگاه اصلی توزیع نفت شرکت
آرامکو در شهر جده را هدف یک فروند موشک
کروز «قــدس »۲قرار داده است .سرتیپ یحیی
السریع تاکید کرد این حمله در پاسخ به حمالت
وحشیانه و محاصره یمن صورت گرفته است .او
از شرکتهای خارجی خواسته تا هرچه سریعتر

نشست مخفیانه ورشکستهها در نئوم

نتانیاهودرسفریشبانهبهعربستانبابنسلمانوپمپئودیدارکرد.چرا
اولینسفرنخستوزیراسرائیلبهعربستانحاالانجامشدهاست؟
ساعاتی قبل از حمله موشکی انــصــارا...
به پاالیشگاه عظیم شرکت آرامــکــو در جده
عربستان« ،بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم
صهیونیستی در سفر به سعودی در یک نشست
سه جانبه مخفیانه با «مایک پمپئو» وزیر خارجه
پادر هوای آمریکا و «محمد بن سلمان» ولیعهد
عربستان سعودی شرکت کــرد.آن گونه که
رسانه های اسرائیلی نوشتند ،این نشست سه
جانبه مخفیانه در شهر «نئوم» عربستان حدود
 ۵ساعت به طول انجامیده است .هرچند وزیر
خارجه سعودی این نشست را تکذیب کرده
است اما رادیو ارتش اسرائیل خبر نشست را
تایید کرد .گویا موساد اجــازه داده است خبر
مختصریازاینسفرمنتشرشود.گفتهمیشود
نتانیاهو همراه یوسی کوهین رئیس سازمان
جاسوسی موساد از فرودگاه بن گوریون (اللد)
به فرودگاهی در ساحل خلیج نئوم در عربستان
رفتهاست اما بنی گانتز ،وزیــر جنگ و گابی
اشکنازی ،وزیــر خارجه اسرائیل از این سفر
مطلع نبودهاند .نتانیاهو هم اکنون شرایط
سیاسی سخت و متزلزلی را سپری میکند و
خود نیز به طور کامل به این مسئله واقف است.
ی را که تاکنون
او همین اندک ماندگاری سیاس 
داشته  ،مدیون امتیازاتی است که پیشتر از
رئیس جمهور کنونی آمریکا دریافت کرده بود.
حاال این سفر در واقع اولین سفر نخست وزیر
اسرائیلبهعربستاناستکهگزارشآنمنتشر
میشود .همچنین گفته میشود هواپیمای

حامل نتانیاهو و کوهین متعلق به بازرگان
یهودی اودی آنجل است که برای نشستهای
محرمانه درب ــاره «توافقنامههای ابراهیم»
(سازش میان اسرائیل و کشورهای عربی) به
کار گرفته شده است .در یکی ،دو سال اخیر
چنین دیداری در غیر عربستان نیز انجام شده
است؛ اما آن چه تازگی دارد ،اعالم این سفر
و دیــدار است؛ آن هم پس از شکست ترامپ و
پیروزی بایدن .ترامپ قبل از برگزاری انتخابات
تالش زیادی کرد تا عربستان نیز مانند امارات،
بحرین و سودان روابط رسمی با اسرائیل برقرار
کند؛ اما معذوریتهای متعددی به ریاض اجازه
چنین کاری را نــداد .حاال این پرسش مطرح
است که دلیل کنار گذاشتن این معذوریتها و
انجام و اعالم این سفر و دیدار در این بازه زمانی
حساس چیست؟ در پاسخ میتوان چند نکته
را مطرح کرد :نخست این که بعد از شکست
ترامپ که روابط نزدیکی با نتانیاهو و بن سلمان
داشــت ،نوعی نگرانی درب ــاره سیاستهای
بایدن در میان هم پیمانان آمریکا در منطقه در
خصوص رویکرد احتمالی وی در قبال ایران
ایجاد شده است .از این جهت ،احتماال یکی از
اهداف مهم سفر نتانیاهو و این دیدار سه جانبه،
هماهنگیمشترکبرایتداومراهبردآمریکایی
فشار حداکثری بر ایران در دوره بایدن و تالش
مشترک برای ایجاد اتفاقات و واقعیتهایی در
دوماهآیندهدرسطحمنطقهباشدتامانعتغییری
در این راهبرد در دوره بایدن شود.

نمای روز

آمریکابهطوررسمیازپیماننظامی«آسمانهایباز»خارجشد

سه نفر از رهبران اعتراضات هنگکنگ و فعاالن
اصالحات در دادگاهی در خصوص اتهام هدایت
معترضان بــرای محاصره مراکز پلیس در سال
گذشته مجرم شناخته شدند .این سه نفر که از
زنــدان برای محاکمه آورده شدند ،حاال دوباره
برای سه سال به زنــدان محکوم میشوند .این
اتهامات مربوط به دوران قبل از تصویب قانون
امنیتی سخت گیرانه چین بوده است .طبق این
قانون این افراد با حکم حبس ابد رو به رو میشدند.
جاشوا وانــگ ۲۲،ساله که دو بار در سا لهای
 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸بــه دلیل نقشش در جنبش
دموکراسیخواهی «چتر» به زندان محکوم شده
بود ،پیش از ورود به دادگاه به خبرنگاران گفت
که زندان نمی تواند جلوی فعالیت او را بگیرد.
مقامات هنگکنگ ،بازداشت و محاکمه افرادی را
کهدراعتراضاتچندینماههسالگذشتهشرکت
داشتند ،همچنان ادامه میدهد.

عربستان را ترک کنند تا از حمالت احتمالی در
امان بمانند .بر اساس ویدئوهای منتشر شده
موشک کــروز قــدس  ۲باعث بــروز آتــش سوزی
گسترده در ایــن تاسیسات شــده و ویدئوهای
متعددی نیز از حرکت آمبوالنسها و خودروهای
آتشنشانیبهسمتاینمرکزمنتشرشد.تاکنون
مقامات رسمی سعودی واکنشی به این حمله
موشکینشانندادهاندوتنهابرخیمنابعسعودی
ادعامیکنندکهدراینحملهموشکی،خسارتی
وارد وکسیکشتهیازخمینشدهاست.طیحمله
گسترده پهپادی ارتش یمن به تأسیسات نفتی
آرامکو در  ۱۴سپتامبر  ۲۰۱۹نیز سعودیها در

پتکهای آخرترامپ
بردیوار پیمان های بینالمللی
خادم -هفته های پایانی حضور ترامپ در کاخ
سفید ،به همان اندازه هفته های آغازین نشستن
وی پشت میز ریاست جمهوری ،برای پیمان های
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بین المللی خطرناک است .وزارت خارجه ایاالت
متحده ،دیروز با انتشار بیانیه ای اعالم کرد آمریکا
ازروزیکشنبهبهطوررسمیدیگرجزوکشورهای

پیشخوان بین الملل

روزنامه ینی شفق چاپ ترکیه روی صفحه اول
نسخه چاپی خود با عکس بن سلمان با عنوان
قاتل و جالد و تیتر این گونه منتشر کرد :شاهزاده
ای که قدس را به اسرائیل فروخت ،جهت قبله
اش را نمی داند.

چهره روز

کریس کریستی ،یکی از چهرههای عمده حامی
دونالدترامپ،ازاوخواستهاستکهتالشهایش
برایردکردنشکستشمقابلجوبایدنرامتوقف
کند و نتیجه را بپذیرد .کریستی فرماندار سابق
نیوجرسی دراینچهارسالحامیدونالدترامپ
بودهاست.اوازجملهکسانیبودکهبرایآمادگی
ترامپدرمناظرهبابایدن،بااوتمرینمیکرد.

توئیت روز
عکس :آرشیو

هیئتکبارالعلمایعربستانسعودیدربیانیهای
اخوانالمسلمینرابهتفرقه،فتنهانگیزی،خشونت
و تروریسم متهم کرد.سوال مهم این است که علل
تروریستی خواندن اخوانالمسلمین از سوی
هیئت کبار العلما چیست؟ مهمترین عامل در
این خصوص این است که عربستان سعودی به
«رقیب متخاصم»
اخوانالمسلمین به عنوان یک
ِ
مینگرد .اخوانالمسلمین یک سازمان سیاسی
ریشهدار و فراملی است .اگرچه این سازمان در
مصر تأسیس شد امــا شاخههای متعددی در
کشورهای عربی دارد .بنابراین ،آل سعود از رشد
اخوانالمسلمین در عربستان به طور خاص و در
کشورهای عربی به طور عام هراس دارد .در عین
حال ،اخوانالمسلمین یک سازمان عربی دارای
تفکروایدهاست.آلسعودکهمانورزیادیبرقدرت
مذهبیخودمیدهد،اخوانالمسلمینرابهلحاظ
فکری رقیب خود میداند .رویکرد آل سعود این
است که با رقبا رقابت نمیکند بلکه برای حذف
رقباعملمیکندکهاخوانالمسلمیننیزازجمله
رقباییاستکهآلسعوددرجهتحذفوتضعیف
آن گــام بر مــــیدارد.در همین زمینه ،حکومت
سعودی اولین حکومت در جهان بود که در سال
 2013از کودتای نظامیان علیه دولت اخوانی
محمد مرسی حمایت کرد و همچنین در مارس
 2014اخوانالمسلمینرادرفهرستتروریستی
خودقرارداد.درواقع،آلسعودهرجریانسیاسی
یا مذهبی که موقعیت مذهبی و سیاسی آن را در
جهان عرب به چالش بکشد ،تهدیدی برای خود
میداند .نکته مهم دیگر که در خصوص اقدام
هیئت کبار العلماء علیه اخوانالمسلمین وجود
دارد ،این است که این اقدام پیوند میان آل سعود
و مفتیهای وهابی را ثابت میکند .در همین
زمینهنیز«عبدالعزیزبنعبدا...آلالشیخ»،مفتی
عربستان و رئیس هیئت کبار العلما در اظهار
نظری جدید اعــام کــرد «:اخوانالمسلمین
یک فرقه گمراه است و هیچ ارتباطی با اسالم
ندارد».ایناظهارنظروپیشازآننیزبیانیههیئت
کبار العلما ثابت میکند این هیئت و رئیس آن
عم ً
ال مفتیهای حکومتی هستند که در جهت
سیاستهای آل سعود گام بر میدارند و هر روز از
استقالل آن ها در ساختار قدرت عربستان کاسته
میشود .موضوع مهم دیگر این است که رژیم
اسرائیل از اقدام هیئت کبار العلماء در تروریستی
خــوانــدن اخــوان المسلمین حمایت کــرد .در
همین زمینه« ،علی قره داغی» ،دبیرکل اتحادیه
جهانی علمای مسلمان با انتقاد از اقدام هیئت
کبار العلمای عربستان ،گفت« :بیانیه هیئت
کبار العلمای عربستان خوشایند یا مورد پذیرش
جهان عربی و اسالمی واقــع نشد ،جز از سوی
رژیمصهیونیستیکهاراضیعربها،مسلمانان،
قدس و مسجداالقصی را غصب کرده است ».این
اقدام بار دیگر پیوند اسرائیل با عربستان سعودی
را ثابت میکند .در عین حال ،این اقدام بیانگر
این است که رژیم صهیونیستی تالش میکند
عربستان سعودی را نیز به توافق صلح با این رژیم
تحریک کند .بدون تردید اگر موافقت عربستان
نبود ،بحرین ،امارات و سودان برای امضای توافق
صلح با رژیم صهیونیستی حرکت نمیکردند.
با این حال ،آل سعود خود هنوز چنین توافقی را
به دلیل تبعاتی که برای موقعیت و جایگاه آن در
جهان اسالم دارد ،امضا نکرده و اکنون اسرائیل
با چنین حمایتهایی درصدد است تردیدهای
آل سعود را از بین ببرد.

ابتداتالشکردندماجرارابیاهمیتجلوهدهند
اما ابعاد حمله به قدری وسیع بود که در ادامه به
آن اعتراف کردند .براساس نقشه های منتشر
شده در حالت واقعی موشک باید از یک نقطه در
اطرافپایتختیاعمقیمنشلیکشدهباشد،به
همین دلیل باید گفت که موشک یمنیها بردی
باالی  ۸۰۰کیلومتر داشته است .البته مهمتر از
برد این موشک دقت آن بوده که توانسته یکی از
مخازنبنزینشرکتنفتیآرامکودرجدهراهدف
قرار دهد .نکته دیگر این که بازهم سامانههای
دفاع موشکی پاتریوت آمریکایی ارتش سعودی
در خواب ناز بودند! و نتوانستند موشک کروز
یمنیهارارهگیریکنند.پسازآنکهگنبدآهنین
صهیونیست ها در برابر موشکهای فلسطینی
گــردن کج کردند و در طــول چند روز گذشته
نتوانستند موشکهای شلیک شده را رهگیری
و منهدم کنند ،حاال عبور کروز قدس ۲ساخت
صنایعدفاعییمنازسامانههایموشکیساخت
شرکتهایبزرگآمریکایینشانمیدهددریک
جنگ بزرگ تر قرار است دقیقا چه اتفاقی روی
دهد!برخیتحلیلگراناینحملهراحتیپاسخی
به اقدام واشنگتن در قرار دادن نام انصارا ...در
فهرستگروههایتروریستیهممیدانند.اینها
همه نشانههایی هستند که معمو ًال آن هایی که
بایدبگیرند،میگیرندوکسانیکهگیرندهندارند
همچنانباخودشاندرگیرهستند.
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▪ واشنگتنپست :بنسلمانازقدرت
گرفتنبایدنبهشدتترسیدهاست

معموالسفرهاییبااهدافکالنامنیتیوسیاسی
بهویژهمیاندوطرفکهروابطرسمیآشکاریهم
ندارند،اعالمنمیشودوهمیننکتهمارابههدف
دیگری از این سفر و اعالم آن رهنمون میکند
و آن هم اهمیت آن برای شخص بن سلمان پس
از پیروزی بایدن اســت .هرچند که عربستان
سعودی تاکنون پایداری سیاسی خود در صحنه
قدرت را با پــروژه «نفت در برابر امنیت» مرتبط
کرده بود اما پس از روی کار آمدن ترامپ ،سران
ریاض تضمین بقای سیاسی خود را نه به ساختار
سیاسی واشنگتن که به شخص دونالد ترامپ
ارتباط دادند .این بدان معناست که در شرایط
کنونی ،حیات سیاسی بن سلمان به ترامپ ِگ ِره
خورده است و نه ساختار سیاسی آمریکا .کسی
که تحلیلها ،توئیتها ،اظهارنظرهای نزدیکان
به حلقه قدرت در عربستان را دنبال کرده باشد،
در البه الی سطور و کلمات آنها نوعی نگرانی را
درباره رفتار احتمالی بایدن با شخص بن سلمان
و نه روابط با عربستان حس میکند .بایدن قبال
اظهارات بسیار تندی علیه بن سلمان به ویژه در
عضومعاهدهبینالمللی«آسمانهایباز»نیست.
واشنگتن روز  ۲۲می (دوم خرداد) خروج خود از
پیمان «آسمان های باز» را که  ۳۴کشور جهان آن
را امضا کرده اند اعالم کرده بود .دونالد ترامپ،
رئیسجمهوریآمریکاپیشترروسیهرامتهمکرده
بودکهاینپیمان ۱۸سالهرانقضکردهاست .این
پیماننامهسال ۱۹۹۲بهامضایکشورهایعضو
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) و اعضای پیمان
نظامی ورشو به رهبری اتحاد جماهیر شوروی
سابقرسیدوازسال ۲۰۰۲میالدیاجراییشد.
هدف اصلی این توافق ،ایجاد اعتماد بین شرق
و غرب پس از پایان جنگ سرد و ایجاد شفافیت
در کنترل جنگافزارها و جابه جایی نیروهای
نظامی بــود .خــروج آمریکا از این پیمان آخرین
ضربه به نظام کنترل تسلیحاتی بینالمللی است
که دونالد ترامپ بارها آن را نکوهیده و گفته است
دراین معاهده ،تواناییهای رزمی ایاالت متحده
بهطرزناعادالنهایمهارمیشود.واشنگتنپیشتر
در آگوست سال  2019نیز رسما از پیمان منع
موشکهای هستهای میانبرد(  )INFکه سال
 ۱۹۸۷میان آمریکا و روسیه امضا شده بود ،خارج
شد .اکنون تنها یک پیمان کنترل تسلیحاتی بین

قضیه قتل جمال خاشقچی مطرح کرده است و
همینباعثیکنوعنگرانیبرایبنسلمانشده
و این احتمال را مطرح میکند که بایدن برای
تضعیفموقعیتویبهتقویتطیفسنتیخاندان
حاکمکهدرچندسالاخیرکامالبهحاشیهرانده
شده اند ،اقدام کند .واشنگتن پست می نویسد:
«دلیل نشست محرمانه در نئوم یک چیز است:
به نظر می رسد بن سلمان از قدرت گرفتن بایدن
به شدت ترسیده اســت ».هرچند احتماال متن
روابــط راهبردی میان واشنگتن و ریاض تحت
تاثیر این رویکرد قرار نخواهد گرفت .حال در این
وضعیت ،جدا از هدف پیش گفته نخست ،این
دیدارها و سفرها میتواند بایدن را در قبال بن
سلمان دست به عصا کند؛ باالخره در مسائلی
در خاورمیانه که پای اسرائیل و منافع آن در میان
باشد،معموالروسایجمهورآمریکاچهدموکرات
لمیکنند
وچهجمهوریخواهکامالمحتاطانهعم 
و بر خالف این منافع کاری نمیکنند .از این رو،
نتانیاهو هم از این نگرانیهای بن سلمان بهره
خاص خود را میبرد و این احتمال دور از ذهن
نیست که در همین دو ماه شاهد روابط رسمی
عربستانورژیمصهیونیستینیزباشیم.
دشمنان سابق جنگ سرد همچنان پابرجاست،
پیمان«استارتنو»کهتعدادکالهکهایهستهای
طرفهارامحدودمیکند.چینبزرگترینرقیب
آمریکا ،دیروز با انتقاد از واشنگتن درباره خروج
از «پیماننامه آسمانهای بــاز» گفت این اقدام
«اعتماد و شفافیت نظامی را تضعیف میکند و
تالشهایآیندهبرایکنترلتسلیحاترابهخطر
میاندازد ».وزیر خارجه آلمان نیز در واکنش به
اقــدام آمریکا ،خواهان تالش بیشتر برای جلب
اعتماد کشورها به یکدیگر شد .وی گفت« :اگر
بخواهیم برای چالشهای صلح و امنیتی در این
قرنآمادهباشیم،بایدمعاهداتچندجانبهموجود
را بهروز کنیم و سازوکارهای تازهای برای ایجاد
اعتمادبهوجودآوریم».

ترکی الشلهوب مــعــارض ســعــودی :در تاریخ
خواهد ماند که در دوران بن سلمان ،نخست وزیر
اسرائیل سرزمین حرمین شریفین را آلوده کرد

قاب بین الملل

ادام ــه تظاهرات «جلیقه زردهـــا» علیه دولت
ماکرون در دومین سالگرد آغــاز اعتراضات/
پاریس /گاردین

کارتون روز

ترامپ ؛ گلف بازی روی اجساد کرونایی!
کاری از اد هال  /لندن

