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نفت،جهانپساکرونا و وین!
دستور بایدن برای عرضه  50میلیون بشکه از
ذخایر راهبردی نفت آمریکا به بــازار و همراهی
برخی دیگر از مصرف کنندگان هر چند به طور
موقت قیمت نفت را ثابت نگه داشته است اما به
باور کارشناسان روند قیمت می تواند صعودی
باشد.دست کم دو عامل را می توان در این زمینه
تاثیرگذار دانست :نخست رسیدن فصل سرما و
دوم خروج نسبی اقتصادهای جهان از بحران و
رکود ناشی از همه گیری کرونا که هر دو تقاضا را
افزایش می دهد .در چنین وضعیتی تنها عرضه
بیشتراستکهمیتواندپاسخگوینیازهایجدید
باشد.اینعرضهمیتواندیاازافزایشسقفتولید
در چارچوب اوپــک پالس تامین شود یا از ورود
ظرفیت های بالاستفاده  .به نظر می رسد درباره
افزایشسقفتولیددرچارچوباوپکپالسموانع
و مشکالتی وجود دارد و اال مصرف کنندگان به
این راحتی به استفاده از ذخایر راهبردی روی
نمیآوردندکهبرایشرایطبحرانیخاصهمچون
جنگپیشبینیشدهاست.درگذشتهاستفادهاز
اینذخایرهموارهبهعنوانآخرینراهتلقیمیشد
امااکنونبهعنواناولینراهانتخابشده کهخود
باعث ایجادشکوشبههبیشتردربازارشدهاست.
درچنینوضعیتیشایداستفادهازگزینهدومیعنی
هموار کردن ورود ظرفیت های استفاده نشده به
بازار است که می تواند آثار ثبات بخش و اطمینان
بخش بیشتری به همراه داشته باشد .در بین
ظرفیتهایاستفادهنشدهشایدهیچگزینهایبه
پای نفت ایران نرسد که طی سال های گذشته به
دلیلاعمالتحریمهایغیرقانونیآمریکابامشکل
عرضه طبیعی به بازارهای جهانی مواجه بوده
است.ازاینمنظرچنانچهدردورجدیدمذاکرات
هسته ای گشایشی صورت گیرد آثار و تبعات آن
می تواند بر بازار جهانی نفت هم منعکس شود و
مصرف کنندگان نفت در جهان هم می توانند به
طورغیرمستقیمازآثارثباتبخشآنبربازارهای
جهانیبرخوردارشوند.

نمای روز

نبرد دیپلماتیک مسکو و واشنگتن با اخراج 27
دیپلمات روس از آمریکا ادامه دارد« .آناتولی
آنتونوف» سفیر روسیه در ایاالت متحده گفت:
«دیپلماتهایمادرحالاخراجازآمریکاهستند
گروه بزرگی از رفقای من ۲۷ ،نفر با خانواده ،ما
را در  ۳۰ژانویه ترک خواهند کرد .ما با کمبود
شدید کارکنان مواجه هستیم ».روسیه پیشتر
گفته بود  ،از سال ۲۰۱۶که روابط بین دو کشور
وخیمتر شده  ،بیش از  ۱۰۰دیپلمات این کشور
با خانوادههایشان مجبور به ترک ایاالت متحده
شده انــد .به گفته «ماریا زاخ ــاروا» سخنگوی
وزارت امــور خارجه تا  ۲۹اکتبر ،نزدیک به
 ۲۰۰دیپلمات روس از جمله کارکنان هیئت
روسیه در سازمان ملل هنوز در مشاغل خود
در ایــاالت متحده هستند .دولت «جو بایدن»
رئیس جمهور آمریکا هم ماه گذشته اعالم کرده

تداوم نبرد دیپلماتیک مسکو  -واشنگتن

سفیرروسیهدرآمریکا ۲۷:دیپلماتدیگرروسبههمراهخانوادههایشاناز
آمریکااخراجشدندو ۳۰ژانویهاینکشورراترکخواهندکرد
بود که کارکنان ایاالت متحده در روسیه پس از
یک سری اخراجها و محدودیتها از ۱۲۰۰
نفر در اوایل سال  ۲۰۱۷به  ۱۲۰نفر کاهش
یافته اســت .سفارت ایــاالت متحده در مسکو
امسال رسیدگی به روادیــد غیر دیپلماتیک را
نیزمتوقف کرد .این در حالی است که آمریکا
در حال بررسی تحریمهای جدید علیه روسیه
به دلیل اوضاع پیرامون اوکراین است .به نوشته
رویترز،مقاماتآمریکاییوانگلیسیدرحالکار
بر تحریم تجار سرشناس نزدیک به «والدیمیر

اردوغان در جست وجوی اخاللگران ارزی!

عربستان در اندیشه برکناری«هادی»!

درپیسقوطبیسابقهارزشلیر،رئیسجمهورترکیهدستورشناساییاخاللگران
احتمالیدربازارارزیوپولیاینکشورراصادرکرد

همزمانباتداومتهدیدهایشبهنظامیانتحتحمایتاماراتعلیهدولتمستعفی
رسانههاازفراراحتمالی«منصورهادی»ازعربستانبهاروپاخبردادند

التهاب در آنکارا همچنان ادامه دارد تا جایی
که اردوغان به شورای نظارت دولتی دستور
دادهاستتامؤسساتیراکهمقادیرزیادیارز
خریداری کردهاند شناسایی و مشخص کند
کهآیاسقوطارزشلیرعامدانهبودهیاخیر.این
دستوربعدازسقوطبیسابقهارزشلیرترکیه
دربرابردالرآمریکادرهفتهگذشتهصادرشد.
لیرترکیهامسال ۴۵درصدازارزشخودرااز
دستدادهکهحدودنیمیازاینافتارزشدر
دوهفتهگذشتهبودهاست.دراعتراضبهاین
وضعیت ،شهرهای استانبول و آنکارا و ازمیر
ترکیه به تازگی شاهد تجمع های اعتراض
آمیزبودهاست.گزارشهاحاکیاستکههر
 12.43لیرترکیهبرابربایکدالرآمریکاشده
است.نبایدفراموشکرد،حزبحاکمعدالت
و توسعه و رئیسجمهور رجبطیباردوغان
در ترکیه چندماه وحشتناک را پشت
سر گذاشتهاند .وضعیت رجبطیب
اردوغـــان و حــزب عدالت و توسعه در
نظرسنجیهانیزخوببهنظرنمیرسد.
برای بسیاری از ناظران و مخالفان
ترکیه ،سرکوب حزب عدالت و
توسعه در راه است.هرچند
حدود 15سال «اقتصاد»

برگ برنده اردوغان و حزب عدالت و توسعه
در قدرت بود اما در چند سال اخیر این برگ
برنده به بزرگترین دغدغه رئیسجمهور
ترکیه تبدیل شده است .این موضوع موجب
شده که واکنشها و حساسیتهایی راجع
به این موضوع وجود داشته باشد .در چند
سالاخیر،حتیاردوغانبهصورتدیوانهوار
به مــوضــوع تغییر رؤس ــای بانک مرکزی
بهگونهای دومینووار رغبت نشان داده
است .این روند بهگونهای بوده که او طی دو
سال گذشته چهار رئیس بانک مرکزی را
تغییر داده است که میتوان از آن بهعنوان
رویکردی برای فرار از پذیرش مسئولیت
سقوط اقتصادی یاد کرد تا از این طریق او
همچنان شانس خود را برای پیروزی در
انتخابات ریاستجمهوری سال2023
حفظ کند.با این اوصاف ،متعاقب
اظهارات اخیر اردوغــان ،بانک
مرکزی ترکیه مجدد نرخ بهره را
یک درصد کاهش داد که
همین امر بار دیگر
رونـــــد نــزولــی
ارزش لــیــر را
تشدید کرد.
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رئیسجمهوری چک که مبتال به کرونا شده
است از داخل قفس شیشهای در مراسم تحلیف
نخستوزیر شرکت کرد.

پوتین» ،رئیس جمهور روسیه هستند .این
اقــدامــات ممکن اســت شامل محدود کردن
دسترسی این تجار قدرتمند روس به روادید
و مستر کــارت و همچنین محدودیت سفر به
انگلیس و اروپــا برای آن ها و خانوادههایشان
باشد .دولت آمریکا به بهانه افزایش فعالیتهای
نظامی روسیه و تقویت قدرت تدافعی و رزمی
اوکراین نیز ،اعالم کرده که کمک  ۶۰میلیون
دالری به این کشور ارائــه میدهد .یک مقام
ارشد دولت آمریکا به خبرنگاران گفت که این

کمکها شامل سامانههای ضد خودروی زرهی
«جاولین» و دیگر سامانههای تدافعی و رزمی
خواهد بود .از طرفی دیگر مسکو به واشنگتن
هشدار داده که تحویل تسلیحات مرگبار به
اوکراین ،امید برای رسیدن به صلح در دونباس
را کمرنگ میکند« .سرگئی الوروف» وزیر
امور خارجه روسیه به تازگی در اینباره گفت:
«تشدید تنش کام ً
ال مشهود است .تالشهایی
برای ایجاد شرایط تحریکآمیز صورت میگیرد
تا به نحوی شبهنظامیان و احتما ًال روسیه را به
نوعی از استفاده از نیروی نظامی درگیر کنند».
ایاالت متحده بعد از الحاق شبهجزیره کریمه
به روسیه در سال  ۲۰۱۴و وقوع درگیریها در
منطقه خودمختار دونباس در شرق اوکراین ،به
بزرگ ترین تأمینکننده تسلیحات و تجهیزات
نظامی برای کییف تبدیل شده است.

لناروسوفاهنرمند۴۴سالهکهازروسیهبهآمریکا
مهاجرت کــرده ،با مجموعه نقاشیهای خود
از دونالد ترامپ ،سر و صدای زیادی به پا کرد.
مجموعه نقاشیهای روسوفا با عنوان «ترامپ:
جهان مــوازی» شامل  ۳۰نقاشی میشود که
ترامپ را مانند نپتون ،راهب بودایی ،تارزان،
ابوالهول و دیگر شخصیتهای بنام جهان
تصویر کــرده اســت .برخی از ایــن نقاشیها

مفاهیمی سیاسی
را دنبال میکنند.
هرچنداینهنرمند
اصـــــرار دارد که
نقاشیهایش سیاسی نیست ،اما به فکر خرید
پوششبیمهتروریستیافتادهوازاینکهچگونه
دموکراتها در سالهای اخیر اقدام به محدود
کردنبیانآزادانهشدهاند،ناراحتاست.

اگر چه عربستان سعودی و امارات متحده عربی
تنش و درگیری پنهان بین خود در یمن را علنی
نمی کنند ،ولی این تنش و اختالفات بیشتر در
مواضع نیروهای نیابتی هر دو طرف نمود پیدا
میکند.بیش از دو سال از امضای توافق ریاض
بین سعودیها و اماراتیها و نیروهای نیابتی
دو طــرف مـیگــذرد؛ توافقی که ریــاض و دولت
مستعفی تحت حمایت سعودی با فشار شورای
انتقالی جنوب که طرفدار امارات است ،مجبور به
پذیرش آن شدند و قدرت را با دولت فراری (نصف
بهنصف)تقسیمکردندولیاینتوافقمانعازتنش
و درگیری نیروهای نیابتی نشد و شبه نظامیان
همسو با امــارات که تمایل جداییطلبانه دارند،
همچنان دست باالتر را در عدن (پایتخت دولت
مستعفی)واستانهایجنوبیدارند.اینتنشبه
تازگیبهسمتمناطقشرقییمندرحالانتقال
است .دو هفته پیش برخی از مناطق تحت کنترل
شورای انتقالی شاهد تظاهرات علیه حزب
االصــاح شد که بارزترین این تظاهرات در
استان شبوه بود« .عوض ابن الوزیر» ،یکی از
فرماندهان با نفوذ در جنوب و شرق
یمن که ه م هدف با امارات
است ،در اقدامی که از
آن به عنوان چالشی

برای دولت مستعفی تعبیر میشود ،از نیروهای
تحت امر خود در استان شبوه (جنوب مأرب) طی
رژهای ســان دیــده اســت .حــزب االصــاح حزب
اخوانیهاییمنبودهودرجنگعربستانسعودی
علیه این کشور ،متحد ریاض و دولت مستعفی
است .نظامیان جدا شده از این حزب به تازگی با
انتقاد از عملکرد «بن عدیو» ،استاندار اخوانی،
خواستار برکناری وی شدند .همزمان با تشدید
ایناختالفاتنیزمنابعمسئولدردولتمستعفی
مدعیشدندکه«منصورهادی»تالشداردقبلاز
این که ائتالف عربستان سعودی پایان او را اعالم
کند ،از ریاض فرار کند .وبسایت متابعات یمن
بهنقلازاینمنابعگزارشدادکههمزمانبااقدام
سعودیهادرمراقبتشدیدازمقرمنصورهادیدر
ریاض ،وی به پسرش و مدیر سرمایهگذاریهایش
در خارج از یمن گفته که در یکی از پایتختهای
اروپاییخانهایبرایاوبخرند.هادیهمچنین
ازپسرشخواستهبامقاماتبینالمللی
که هویتشان مشخص نیست ،در
تماس باشد تا قبل از این که ریاض
او را از قدرت برکنار کند ،در ازای
دسترسیآنهابهپروندههای
یمن،بتواندازعربستانفرار
کند.
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پیشخوان بین الملل
لــــسآنــــجــــلــــس
تــایــمــز :ح ــراج ــی
بلکفرایدیامسال
در آمریکا مثل هیچ
سال دیگری نبوده
و رونــــق چــنــدانــی
نـــداشـــتـــه اســــت.
امسال دیگر هیچ
خبری از صفهای
طوالنی مقابل فروشگاهها نبود .تغییر شیوه
خرید مردم از خرید حضوری به خرید آنالین،
ناتوانیزنجیرهتامینکاالدرفراهمکردنتمامی
اجناس مورد نیاز مردم ،کرونا و همچنین باال
رفتن قیمتها دالیل اصلی این کم رونقی بود.

چهره روز
مال محمد حسن آخوند،
نــخــس ـتوزیــر حکومت
طالبان برای نخستینبار
پس از به قــدرت رسیدن
این گروه در افغانستان،
طــی یــک بیانیه صوتی
صحبتکردهاست.اودراینبیانیهکهدرتلویزیون
ملی افغانستان نشر شد ،گفت:زمان امتحان
فرارسیدهوازحکومتبایدحفاظتکنید.طالبان
روزی مــردم را وعــده نــداده بلکه روزی از طرف
خداوند است.اگر نظام الهی را حفاظت نکنید و
مردمومجاهدینراخدمتنکنید،پسچهارزشی
نزدپروردگاردارید!ناشکرینکنید!/انتخاب

خبر متفاوت
آنه گنتر ،نماینده پارلمان
نیوزیلند با احساس درد و
نزدیک شدن زمان زایمان،
سواربردوچرخهخودرابرای
وضع حمل به بیمارستان
رساند؛ او یک ساعت پس از
رسیدنبهبیمارستان،فرزندخودرابهدنیاآورد.این
نماینده ٤١ساله پارلمان نیوزیلند یکی از حامیان
استفادهازدوچرخهاست/.بیبیسی

