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ائتالف شکننده نتانیاهو و گانتس

بعد از سه دور انتخابات و یک سال بنبست
سیاسی ،بنیامین نتانیاهو و رقیب او بنی گانتس
با هم بر سر تشکیل دولت در سرزمینهای
اشغالی به توافق رسیدند .با این حال برخی
تحلیلگران معتقدند این توافق ناپایدار است و
این روند به نفع نتانیاهو تمام میشود.
به گزارش دویچه وله ،تیم آسمن گزارشگر
کانال یک تلویزیون سراسری آلمان  ARDدر
گزارشی درباره توافق میان بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیر اسرائیل و رقیب انتخاباتیاش بنی
گانتس بر سر تشکیل یک دولت وحدت ملی
مینویسد :این دو باالخره توانستند پس از سه
دوره انتخابات و بارها مذاکرات بینتیجه ،در
ساعات ابتدایی عصر روز دوشنبه در عرض چند
ساعت به توافق برسند و بیانیه مشترکی منتشر
کنند که در آن خبر از تشکیل یک دولت وحدت
ملی داده شده است .با این حال رسانههای
اسرائیل معتقدند ائتالف حاصل شده به
نفع نتانیاهو تمام خواهد شد ،زیرا فهرست
دستاوردهای حزب آبی و سفید بسیار کوتاه
است .از سوی دیگر این توافق ظاهرا ًبه نتانیاهو
برای فرار از اتهام فساد نیز کمک میکند ،زیرا
اگر دادگاه عالی وی را به اتهام فساد از مقام
نخست وزیری منع کند ،گانتس به طور خودکار
نخست وزیر نمیشود و ناچار به فراخوان یک
انتخابات جدید خواهد بود .همچنین حدود یک
سال و نیم بنبست سیاسی در سرزمینهای
اشغالی همراه با سه دور مبارزات انتخاباتی
ناموفق پشت این توافق است .بنی گانتس که
در دورههای قبلی همیشه تاکید کرده بود حاضر
نیست عضو دولتی به رهبری نتانیاهو باشد که
اتهام فساد مالی را یدک میکشد ،حاال به این
توافق تن داده است .در این رابطه الپید ،رئیس
حزب آینده (یش آتید) متحد سابق گانتس و
سیاستمدار مخالف نتانیاهو به او انتقاد میکند
که این کارش تسلیم شدن بدون مبارزه و
ت است.
خزیدن به دول 
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«ابتکار» بحران در بازار جهانی نفت را بررسی میکند

شروع مذاکرات آستانه از طریق
ویدئو کنفرانس

وزارت امور خارجه روسیه تاریخ برگزاری
مذاکرات صلح آستانه را که میان وزرای خارجه
سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه برگزار خواهد
شد ۲۲ ،آوریل اعالم کرد.
به گزارش روسی تاس ،وزارت امور خارجه
روسیه درباره برگزاری مذاکرات وزرای امور
خارجه سه کشور ترکیه ،روسیه و ایران درباره
بحران سوریه به این خبرگزاری اطالع داد:
ما تایید میکنیم که مذاکرات سهجانبه صلح
آستانه در سطح وزیران و درباره سوریه طی
یک کنفرانس ویدئویی در تاریخ  ۲۲آوریل
(سوم اردیبهشت) برگزار خواهد شد.
این اولین بار است که مذاکرات صلح آستانه
به صورت ویدئو کنفرانس و از راه دور برگزار
میشود .آخرین دوره این مذاکرات در ماه
دسامبر سال  ۲۰۱۹و در نورالسلطان برگزار
شد .دیدار بعدی برای مارس  ۲۰۲۰برنامهریزی
شده بود که به خاطر شیوع ویروس کرونا به
تعویق افتاد.
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ترامپ مهاجرت به آمریکا را
تعلیق کرد

آوریل سیاه نفت

دوشنبه سیاه
پیش از این مجله فارین افرز آمریکا پیشبین 
ی
کرده بود که در ماه آوریل به دلیل  20میلیون
بشکه مازاد نفت در بازار جهانی ،هرچند میان
کشورهای اوپک و اوپک پالس توافق برای کاهش
تولید صورت گرفته ،باعث خواهد شد که قیمت
نفت روز به روز پایین آمده و به نزدیک صفر برسد.
د ر نتیجه این مسئله نه تنها بازار به کاهش تولید
روسیه ،عربستان و مکزیک روی خوش نشان
نداد ،بلکه در ایاالت متحده آمریکا نیز تولید نفت
شیل سه میلیون بشکه کاهش یافت و نزدیک به
 2.5میلیون شغل در صنایع نفتی آمریکا را به
مخاطره انداخت.
تحلیلگران تبعات این بحران را بسیار فراگیرتر
و بلندمدتتر سایر بخشهای متاثر از کرونا
ارزیابی میکنند؛ به طوری که گفته میشود
به واسطه خسارتهای ناشی از بحران در بازار
جهانی ،رقابتهای ژئوپلتیک جزئی انکار نشدنی
از معادالت آینده نظام بینالمللی خواهد بود .از
سوی دیگر تقریبا ً اکثر سرمایهگذاریهای عظیم
درخصوص تحقیق و توسعه در جهت گذار به
سمت انرژیهای تجدیدپذیر نیز به واسطه شرایط
کنونی با مخاطرات جدی مواجه شده و احتمال دارد
که نتایج سالها تحقیق ،مطالعه و سرمایهگذاری
یکشبه از میان برود.
کاهش تقاضا با  29میلیون بشکه
گفتنی است از روز دوشنبه قیمت نفت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا روز دوشنبه  320درصد
کاهش را تجربه کرده و حتی در برخی از زمانها
به منفی  39دالر رسیده و نفت برنت دریای شمال
نیز با چشمگیرترین کاهش خود در طول  18سال
گذشته به هجده دالر و هفت سنت رسیده است.
در همین راستا ،آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی
کرده که کاهش تقاضای نفت در ماه جاری
میالدی روزانه  ۲۹میلیون بشکه کاهش مییابد و
به کمتر از یک سوم متوسط سال گذشته میالدی
میرسد .همچنین تازهترین گزارش آژانس نشان
میدهد که بزرگترین قطب ذخیرهسازی نفت در
اوکالهامای آمریکا با سرعتی حیرتانگیز در حال
پر شدن است .در این میان ترامپ در نخستین
واکنش خود به کاهش شدید قیمت نفت که منجر
به سقوط دو درصدی بورس والاستریت هم شد،
اعالم کرد که اکنون زمان مناسبی برای خرید نفت
است و قصد دارد که  75میلیون بشکه دیگر را به
دخایر استراتژیک ایاالت متحده اضافه کند.
درپی بحران در سیاسیترین کاالی جهان و
سقوط بیسابقه قیمت آن در دو روز گذشته،
ناظران معتقدند بازار جهانی امید چندانی به
فروکش کردن روند نزولی تقاضا و کاهش
محسوس عرضه در کوتاهمدت ندارد .بنابر گزارشی
که خبرگزاری یورونیوز درخصوص آینده بازار

سیانان گزارش داد

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com

بحران در بازار نفت دو روز قبل با سقوط نفت وست تگزاس اینترمدیت ایاالت متحده به بشکهای منفی  39دالر ،در تاریخ به نام دوشنبه سیاه نفت
ثبت شد .هرچند شیوع ویروس کرونا بازار جهانی نفت را با بحران مواجه کرده و برخی از پیشبینیها حاکی از کاهش قیمتها به سمت صفر دالر
بود ،اما منفی شدن قیمت ،یعنی دریافت پول در ازای بردن نفت ،در مخیله بدبینترین تحلیلگران بازار نفت نیز نمیگنجید.

دوشنبهسیاه
بازار نفت در
حالی به روز سه
شنبه کشیده شد
کهکارشناسان
معتقدند با توجه
به وضع موجود
و عدم امکان
ذخیرهسازی،
بهای نفت طی
هفت ههایآینده
باز هم کاهش
یابد
نفت منتشر کرده است ،هر چند تهدید ضمنی
ترامپ مبنی بر متوقف کردن واردات نفت آمریکا
از عربستان منجر به این شد که ریاض اعالم کند
کاهش تولید خود را پیش از موعد مقرر انجام
خواهد داد و در این رابطه برای ساعتی نفت به
باالی یک دالر رسید ،اما با آغاز معامالت روز
گذشته ،همچنان جو بازار بحرانی و منفی رقم خورد
و کاهش شدیدی را تجربه کرد.
نفت آمریکا نخستین قربانی رکود اقتصادی
در این راستا ،تحلیلگران بازار نفت معتقدند که
نفت آمریکا نخستین قربانی رکود اقتصادی ناشی
از شیوع ویروس کرونا در جهان و رخداد همزمان
جنگ قیمت میان روسیه و عربستان است و این
دومینوی افت قیمت با شتابی کمتر میتواند نفت
تولیدی سایر کشورهای جهان را تحت تاثیر خود
قرار دهد.
در بخشی دیگر از گزارش یورونیوز آمده است که
نفت آمریکا به این دلیل بیشترین آسیب قیمتی

را متحمل شده که تقاضای نفت فوق سبک به
دلیل رکود در صنعت حمل و نقل هوایی بسیار
افت کرده و تمرکز بخش قابل توجهی از میادین
نفتی آمریکا در مناطق دور از دریا موجب شده
تا امکان ذخیرهسازی تولید آنها تنها در مخازن
سرزمینی ایاالت متحده که ظرفیت خالی چندانی
ندارند ،ممکن و به صرفه باشد .بنابراین در آستانه
تسویه قراردادهای آتی ماه مه و نبود تقاضای موثر،
بهای نفت سقوط تاریخی خود را تجربه کرد چنانکه
معاملهگران نفت برای خالص شدن از شر هر
بشکه نفت که قرار بود در ماه مه تحویل بگیرند،
حاضر شدند تا  ۳۹دالر به هر فردی که قادر بود
نفت را از تولیدکنندگان تحویل بگیرد و جایی برای
ذخیره آن دارد ،پرداخت کنند.
این در شرایطی است که توقف سریع تولید به
ت چرا که از
دالیل فنی و اقتصادی ممکن نیس 
یک سو موجب آسیبدیدگی و گاه تخریب چاهها
میشود و بازتولید را بسیار پرهزینه و زیان بخش

میکند و از سوی دیگر پرداخت جریمه توقف تولید
را نیز به شرکتهای نفتی تحمیل میکند.
بر همین اساس ،تحلیلگران بانک سرمایهگذاری
گلدمن ساکس پیشبینی میکنند که معضل مازاد
تولید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و با
فرارسیدن سررسید قراردادهای خرید نفت برای
ماه ژوئن ( ۱۹مه) بار دیگر فشار کاهش قیمت
خودنمایی کند .همچنین گفته میشود که با ادامه
وضع موجود ،ذخیرهسازی در ماه آینده میالدی به
مسئله بزرگتری بدل خواهد شد و میتواند فشار
موجود برای افت بیشتر قیمت نفت را تشدید کند.
بنابراین بر پایه پیشبینیهای موجود ،با اشباع
بیشتر ظرفیت ذخیرهسازی ،نوسان نزولی قیمت
نفت در ماههای آینده تا زمانی ادامه خواهد داشت
که یا با رشد معنادار تقاضا و یا با سقوط قابل توجه
تولید ،بازار جهانی نفت به تعادل نسبی برسد؛
رخدادی که احتماال ًزمینه صعود دوباره بهای نفت
را فراهم خواهد کرد.

اخبار ضد و نقیض از وخامت حال رهبر کرهشمالی
یک مقام آمریکایی مطلع تاکید کرد ،واشنگتن در حال ارزیابی
اطالعاتی است مبنی بر اینکه کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی پس
از انجام یک عمل جراحی در وضعیت خطرناکی قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری سیانان ،اخباری درباره
وضعیت جسمانی کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی در شرایطی
منتشر میشود که او  ۱۵آوریل هم در مراسم سالروز تولد پدربزرگش
شرکت نداشت و همین امر گمانهزنیهایی را به راه انداخت .او چهار
روز پیش از آن در یک نشست دولتی دیده شد.
شورای امنیت ملی و دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا دوشنبه از
اظهارنظر خودداری کردند .سیانان همچنین با سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا (سیا) و وزارت خارجه تماس گرفت و پیگیر این اخبار
از مقامهای کرهجنوبی شد .گردآوری اطالعات از کرهشمالی به شدت
دشوار است و یکی از اهداف چالشی برای اطالعات آمریکا به شمار
میرود.
شبکه خبری سیانان به نقل از یک مقام آمریکایی که نام او را
فاش نکرد ،گزارش داد که کیم جونگ اون پس از انجام یک عمل
جراحی در وضعیت خطرناکی قرار دارد.

این در حالی است که دو منبع از دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی
اعالم کردند وضعیت جسمانی رهبر کره شمالی وخیم نیست.
این دو منبع افزوند :به دلیل نبود تحرکات غیرطبیعی نمیتوان
گفت وضعیت جسمانی رهبر کرهشمالی وخیم است.
غیبت کیم جونگ اون در مراسمها غالبا گمانهزنی و شایعاتی به
همراه دارد .آخرین بار که رهبر کرهشمالی در رسان ه دولتی کرهشمالی
دیده شد به تاریخ  ۱۱آوریل بازمیگردد .به گفته یک محقق ،چنانچه
کیم در بیمارستان بستری باشد ،میتوان غیبت او را از حضور در
سالروز تولد بنیانگذار کرهشمالی توجیه کرد.
در همین حال وبسایت «دیلی انکی» که عمدتا از سوی
فراریهایی از کرهشمالی اداره میشود ،به نقل از منابع داخلی در
کرهشمالی گزارش داد ،کیم جونگ اون  ۱۲آوریل در بیمارستانی در
تفرجگاه کوهستانی «کومگانگ» در «هیانگسان» تحت عمل جراحی
قرار گرفت و در ویالیی در آنجا اقامت دارد تا روند بهبودی را طی کند.
براساس گزارش این رسانه ،کیم جونگ اون یک عمل جراحی بر روی
عروق قلبی انجام داده است .وضعیت سالمتی کیم در ماههای اخیر
به دلیل استعمال زیاد سیگار ،چاقی و اضافه کار وخیمتر شده است.

س ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که طی
رئی 
ی مهاجرت به این کشور را به طور موقت
فرمان 
به حالت تعلیق درمیآورد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،
رئیس ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که طی
ی مهاجرت به این کشور را به طور موقت
فرمان 
به حالت تعلیق درمیآورد.
وی تاکید کرد که این تصمیم در چارچوب
تدابیر مقابله به ویروس کرونا اتخاذ شده
است .ترامپ گفت که این فرمان اجرایی را
س ایاالت متحده
به زودی امضا میکند .رئی 
آمریکا دراینباره در پیامی توئیتری نوشت:
«از آنجا که در جنگ با دشمن نامرئی هستیم
و همچنین با هدف حفظ فرصتهای شغلی
ی من سند دستور
برای شهروندان عزیز آمریکای 
اجرایی را امضاء خواهم کرد که بر اساس آن
مهاجرت به آمریکا به طور موقت متوقف
خواهد شد».

نظر یک روانپزشک نروژی
درمورد وضعیت جو بایدن

یک روانپزشک نروژی اعالم کرده با تحلیل
رفتار و گفتار علنی جو بایدن نشانههای بارزی
از ضعفهای شناختی و افول سالمت روانی
در او یافته که ممکن است عالمت ابتالی او به
بیماری زوال عقل باشند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،فرد هگن ،روانپزشک نروژی
میگوید :در بدترین سناریو این ریسک وجود
دارد که جو بایدن  ۷۷ساله ،نامزد ریاست
جمهوری پیشتاز حزب دموکرات آمریکا و
معاون رئیس جمهوری سابق این کشور ،به
حدی دچار زوال عقل شود که نتواند حتی
جمالت را به شکلی معنادار و یا به صورت
کامل ادا کند و یا حتی نتواند فعالیتهای
مربوط به زندگی روزمره خود را انجام دهد.
هگن در مطلبی در نشریه Nettavisen
نوشته است که بایدن در ابتدای کمپینش
برای تبدیل شدن به نامزد ریاست جمهوری
دموکراتها عالئمی جزئی از «فراموشی،
بدرفتاری ،سردرگمی ،گاف دادن و رفتار
تهاجمی» را نشان داد در حالی که اخیرا این
عالئم وی با سرعتی چشمگیر در حال بدتر
شدن هستند.
هگن در این مطلبش با تیتر «چرا
دموکراتها از نامزدی فردی که احتماال زوال
عقل دارد حمایت میکنند؟» به این موضوع
اشاره کرد که تالشهایی صورت میگیرد
تا ضعفهای بایدن را در مقابل رسانهها
و انظار عمومی پنهان کنند .به گفته این
روانپزشک  ،بایدن چند بار در حین مناظره
با ضعف در تمرکز ،تنزل حافظه و متوقف
شدن ناگهانی افکارش مواجه شده است.
البته ممکن است من همچنان قضاوتی
اشتباه درباره او داشته باشم اما او در مقابل
چشمان من ظاهر کسی را دارد که هم اکنون
بسیار دچار زوال عقل شده است.

شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد

سازمان بهداشت جهانی قربانی بیکفایتی ترامپ
دونالد ترامپ در این روزها به شدت تحت فشار افکار عمومی است و اسناد
و مدارک حکایت از اهمالکاریها و بیتدبیریهایی در مدیریت بحران در
آمریکا دارد که وضعیت این کشور را تا بدین حد بحرانی کرده است .بنابراین
اکنون رئیس ایاالت متحده آمریکا به دنبال یک قربانی است تا مسئولیتها را
گردن آن بیندازد و آن نهاد یا تشکل فکری را مسئول این فضاحت معرفی کند.
س ایاالت متحده آمریکا هفته گذشته در کنفرانسی درباره
دونالد ترامپ ،رئی 
شیوع بیماری کرونا در آمریکا اعالم کرد که پرداخت کمک به سازمان بهداشت
جهانی را موقتا متوقف کرده است .این در حالی است که آنتونیو گوترش ،دبیرکل
سازمان ملل در شرایط کنونی مبارزه جهانی با بیماری کرونا ،چنین اقدامی را
سیاستی اشتباه ارزیابی میکند .رئیس ایاالت متحده آمریکا به باور خود مقصر
اصلی بحران کرونا را یافته است و این مقصر سازمان بهداشت جهانی است.
این نخستین باری نیست که ترامپ عملکرد این سازمان را به باد انتقادی ویرانگر
گرفته است .هفته قبلتر نیز رئیس ایاالت متحده آمریکا تهدید کرده بود که تامین
بودجه این سازمان را قطع میکند و اکنون به تهدید خود عمل کرده است .این در
حالی است که آمریکا بزرگترین تامین کننده بودجه این نهاد بینالمللی است.
در سال  ۲۰۱۹این کشور  ۴۰۰میلیون دالر از بودجه این سازمان را تامین کرده بود.
س ایاالت متحده آمریکا به نمایندگی از جریان
درواقع دونالد ترامپ ،رئی 

ملیگرای راستگرا یا به تعبیر خود جریان میهنپرستها خیلی میانه خوبی با
نهادهای بینالمللی به خصوص نهادهایی که به زعم آنها منافع آمریکا را تضمین
نمیکند ،ندارد .به همین دلیل طی  3سال گذشته دولت آمریکا از چندین پیمان
چند جانبه ،دوجانبه و نهادهای بینالمللی خارج شده است .این خروج از پیمان
آب و هوایی پاریس آغاز شد و در ادامه درباره پیمان تجاری ترانسپاسیفیک،
برجام ،یونسکو ،شورای حقوق بشر سازمان ملل و برخی دیگر از پیمانها نیز
همین روند در پیش گرفته شد .بنابراین در حال حاضر قطع کمکهای مالی
سازمان جهانی بهداشت نیز در همان راستای ضدیت واشنگتن با نهادهای
بینالمللی قابل تحلیل و ارزیابی است.
البته در برهه فعلی و درباره ویروس کرونا دولت ترامپ معتقد است که سازمان
جهانی بهداشت بیش از اندازه تحت تاثیر چین است ،پکن برای حفظ پرستیژ دنیا
را فریب داده و به موقع هشدارهای الزم را اعالم نکرده است .لذا بنابر ادعای آمریکا
این مسئله منجر به آن شد که کشورهای اروپایی و آمریکایی و کال کشورهای
جهان بر اساس دستورالعملهای غلط و ناقص سازمان جهانی بهداشت مسیری را
طی کند که درنهایت منجر به یک پاندمی شود .به ویژه آنکه شیوع ویروس کرونا
ابعاد اقتصادی و اجتماعی وسیعی را برای جهان به دنبال داشته است.
ضمن آنکه ترامپ در این روزها به شدت تحت فشار افکار عمومی است

و اسناد و مدارک حکایت از اهمالکاریها و بیتدبیریهایی در مدیریت
بحران در آمریکا دارد که وضعیت این کشور را تا بدین حد بحرانی کرده
است .بنابراین اکنون رئیس ایاالت متحده آمریکا به دنبال یک قربانی است
تا مسئولیتها را گردن آن بیندازد و آن نهاد یا تشکل فکری را مسئول این
فضاحت معرفی کند .تا به امروز ترامپ بارها در این راستا اقدام کرده است؛
یک بار عنوان میکند رسانههای جعلی مسئول هستند ،یک بار دموکراتها
را مقصر میداند و حتی در صحبتهایش کنگره و دولت باراک اوباما را نیز
مسئول این فضاحتها معرفی کرده است.
س ایاالت متحده آمریکا بحث سازمان جهانی بهداشت را
در حال حاضر نیز رئی 
مطرح کرده و امیدوار است که با این کار ،فشارها و انتقادات را از دولت خود دور
کرده و متوجه یک نهاد بینالمللی سازد .همچنین ترامپ در نظر دارد تا یک چهره
مقتدر از خود نزد حامیانش در آمریکا ارائه دهد و اینگونه وانمود کند که توانسته
اقدام قاطعی را علیه نهادی که شائبه بیمسئولیتی و اهمالکاری دارد اتخاذ کند.
لذا ترامپ بیشتر برای تاثیرگذاری بر مخاطب داخلی این اقدام را انجام داده
و ممکن است در زمانی که باید بودجه الزم را برای سازمان بهداشت جهانی
تخصیص دهد از این امر صرفنظر کند .یعنی این اقدام را اجرایی نکند تا وارد یک
روند بوروکراتیک شده و مشمول مرور زمان شود.

در عین حال مقامات ارشد سازمان بهداشت جهانی ابراز امیدواری کردهاند
تصمیمی که ترامپ اعالم کرده عملیاتی نشود .این حرف بدان معنا است که
احتماال این موضوع در حوزه عمل اجرایی نشود و فعال یک اقدام سیاسی و
تبلیغاتی محسوب میشود .همچنین فعال سازمان بهداشت جهانی دچار کمبود
منابع مالی نخواهد شد چرا که آمریکاییها تا به امروز بودج ه الزم را پرداخت
کردهاند.

