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کابوسیدیگربرایآمریکا
روز بیستم آوریل  2020در تاریخ نفت فراموش
نخواهد شد؛ روزی که قیمت پایه نفت خام آمریکا
در سقوطی جنون آمیز به زیر صفر در هر بشکه
رسید.فعاالن بازار نفت ،دلیل سقوط بی سابقه
طالی سیاه را برهم خوردن توازن میان عرضه و
تقاضا دربازارهای جهانی دانسته اند.تاثیر این
سقوطمیتواندبراقتصادکشورهایتولیدکننده
بزرگازجملهآمریکاویرانگرباشد.بهعنوانمثال،
دولت آمریکا به ویژه پس از روی کار آمدن "دونالد
ترامپ" تالش کرد با توسعه معادن استخراج نفت
از الیه های شنی موسوم به شیل ،این کشور را
از جرگه کشورهای وارد کننده انرژی خارج و به
جمع صادر کنندگان عمده وارد کند .اما از آن جا
کهتولیدنفتشیلباهزینهباالییانجاممیگیرد،
سقوط قیمت ها به زیر  40دالر به منزله نابودی
صنعت نفت شیل قلمداد می شــود .به همین
دلیلدرهفتههایاخیر،ترامپباتهدیدوتطمیع،
سعودی ها را واداشت تا با روس ها برای کاهش
تولید نفت به توافق برسند و زمینه کاهش تولید
روزانهحدود 20میلیونبشکهرافراهمکنند.پس
از این توافق نیز ترامپ در توئیت های خود ،جشن
پیروزی گرفت و آغاز دوران شکوفایی صنعت نفت
آمریکا را وعده داد .با این حال ،اقتصاد کرونا زده
جهان با مشکالتی به مراتب بزرگ تر مواجه بوده
است که با یک ویدئو کنفرانس گروه اوپک پالس
و چند توئیت رئیس جمهور آمریکا آرامش بگیرد.
اکنون انتظار می رود با سقوط آزاد قیمت نفت
خام آمریکا ،در دیگر بازارهای مرتبط با این کاالی
استراتژیک زلزله هایی رخ دهد .هر چند که شاید
در روزهای آینده ،این سقوط کم نظیر نفت جبران
شود ،اما مسلما تاثیر روانی کابوس بیستم آوریل
 2020تا مدت ها باقی خواهد ماند  .

قاب بین الملل

چندین هـــزار اســرائــیــلــی کــه بــا مــاســک های
محافظتی صورت خود را پوشانده بودند و حدود
دو متر از یکدیگر فاصله داشتند ،در تل آویو علیه
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر این کشور -قبل
از رسیدن به توافق با گانتز-تظاهرات کردند.

افغانستان

بیشاز ۳۰کشتهدرپیآغازدور
جدیدحمالتطالباندرافغانستان
با وجود امضای توافق صلح میان طالبان و آمریکا
و همزمان گسترش روزافــزون ویــروس کرونا در
افغانستان ،دور جدیدی از حمالت این گروه علیه
نیروهای دولت مرکزی این کشور آغاز شده است.
حمله به یکی از پایگاههای ارتش در والیت تخار
دستکم  ۱۹کشته و پنج زخمی به جا گذاشته
است .در جنوب افغانستان حمله طالبان به یک
ایستگاه پلیس در والیت ارزگــان پنج کشته و سه
زخمی به جا گذاشت .این حمالت در حالی روی
میدهد که در چارچوب توافق آمریکا-طالبان،
دولت مرکزی افغانستان و این گروه شبهنظامی
باید به تبادل زندانیان و برگزاری مذاکراتی برای
دستیابیبهآتشبسکاملبپردازندامااجرایاین
دو بند توافق با مشکالت جدی روبه رو شده است.
تعویض زندانیان متوقف شده است زیرا به ادعای
کابل ،طالبان خواستار آزادی برخی از بدنامترین
جنگجویان این گروه شبه نظامی است .با وجود
وقــوع حمالت اخیر نیز احتمال برگزاری گفت
وگوهایصلحبعیدبهنظرمیرسد.اگرچهطالبان
تا کنون به ادعــای انجام ایــن حمالت واکنشی
نشان نداده اما پیش از این اعالم کرده بود که هنوز
نیروهایش از سوی نظامیان آمریکایی و دولت
مرکزیافغانستانهدفقرارمیگیرند.خبرگزاری
طلوعمدعیاستکهبهتازگیفهرستیراازسوی
نیروهای طالبان دریافت کرده که بر اساس آن
از زمان امضای توافق صلح تا کنون « 33حمله
هواپیماهای بیسرنشین و حملههای هوایی در
 ۱۹والیت کشور[ ...همچنین]  ۹حمله موشکی
و هشت حمله شبانه در برابر طالبان انجام شده
است» .طالبان همچنین مدعی است که در این
حمالت  ۳۵جنگجوی خــود را از دســت داده و
نیروهایخارجی ۶۵غیرنظامیراکشتهاند.

نتانیاهوورقیبشبعدازیکسالبنبستسیاسیدراسرائیلبهتوافقرسیدند

پایانرقابت 3رانده

زیــر فشار بحران کرونا و پس از بــرگــزاری سه
انتخاباتپارلمانیدریکسالاخیرومذاکرات
طوالنی ،نخستوزیر موقت رژیم صهیونیستی

و رئیس ائتالف "آبی  -سفید" باالخره توافق
نامهتشکیلدولتفوقالعادهفراگیرشامل۳۶
وزیر برای مدت سه سال را امضا کردند؛ دولتی

که پست نخستوزیری در آن بین این دو نوبتی
خواهد بود و بنیامین نتانیاهو ابتدا نخستوزیر
میشود و نخستوزیریاش یک ســال و نیم
طول میکشد .عناصر اصلی این توافق بدین
قرار است :کابینه  36ماهه خواهد بود که در
 18ماهابتدایینتانیاهوودر 18ماهبعدیگانتز
نخستوزیرخواهدبود.باتوجهبهاینکهبسیاری
ازاعضایحزبآبیوسفیدازحضوردرکابینهای
بهریاستنتانیاهوسرباززدهاند،ائتالفبهدست
آمده 72 ،نماینده در کنست  120نفره رژیم
صهیونیستیخواهدداشت.ازتاریخیکمجوالی
( 11تیر) نتانیاهو این اختیار را خواهد داشت
که الحاق بخشهایی از کرانه باختری را بنا به
طرحصلحدونالدترامپبهرأیبگذارد.اعضای
ائتالفآزادخواهندبودکهبنابهصالحدیدخود
بااینطرحموافقتیامخالفتکنند.اگرنتانیاهو
در 18ماهاولکنسترامنحلکندگانتزدردوره
زمانیانحاللتابرگزاریانتخابات،نخستوزیر
خواهد بود .گانتز در دوره نخستوزیری خود

تنها اختیار تغییر سفارت این رژیم در آمریکا
را خواهد داشت و سایر سفرای ارشد توسط
نتانیاهو انتخاب خواهند شد.با ایــن حال،
محمد اشتیه ،نخستوزیر فلسطین در واکنش
به تشکیل دولــت جدید رژیــم صهیونیستی
در توئیتی نوشت :تشکیل دولتی که الحاق
شهرکها به اراضی اشغالی را تأیید میکند
به معنای از بین بردن راهکار تشکیل دو کشور
و پایمال کردن حقوق مردم فلسطین است.
سایرگروههای فلسطینی نیز تاکید کردند که
برایشان گانتز و نتانیاهو فرقی ندارند .فوزی
برهوم ،سخنگوی حماس گفت :حساب باز
کردنرویصلحبااسرائیلکامالاشتباهوتوهم
است.رژیم صهیونیستی بیش از یک سال در
پی بینتیجه ماندن دو دور انتخابات سراسری
آوریلوسپتامبرگذشتهو دستنیافتنبهتوافق
بین احزاب برای تشکیل دولت و نیز برگزاری
انتخابات ســوم در دوم مــارس شاهد بحران
سیاسی خفقان آوری بوده است.

شایعهمرگ مغزی«اون»ازکجاآمد؟

شبکه آمریکایی «سی ان ان» با انتشار خبری
گــــزارش داد کــه وض ــع جسمانی رهــبــر کره
شمالی بعد از یک عمل جراحی به دلیل مصرف
دخانیات  ،اضافه وزن و بیماری هایی که داشته
است بسیار نامساعد است اما پکن و سئول این
اخبار را تکذیب کردند .البته هیچ گاه انتظار
نمیرود اخباررسانهایدراینبارهکهحالرهبر
کره شمالی "وخیم است" یا "دچار مرگ مغزی
شــده" یا "در حال نقاهت بعد از عمل جراحی
است" به سادگی قابل تایید باشد اما سخنگوی
دفتر رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است که
عالیمی از کره شمالی به دست نیامده که حاکی
از"وخامتوضعجسمی"رهبر ۳۶سالهآنکشور
باشد.بهتازگیکیمجونگ-اوندرمراسمرسمی
بزرگداشتسالروزتولدپدربزرگشغایببود.این
بزرگترینواقعهسالدرکرهشمالیاستونشانه
احترامبهپایهگذارکرهشمالیاست.غیبتاودر
اینمراسمطبیعتاباعثگمانهزنیهایمختلف
شد که با توجه به محدودیت شدید خبررسانی و
کنترل رسانه ای در کره شمالی هیچ کدام قابل

تاییدمستقلنبودهاست.اکنونوپسازآنکهدر
پایانماهژانویهدولتکرهشمالیبرایپیشگیری
ازشیوعویروسکرونادستوربستنمرزهاراصادر
کرد ،شرایط داخلی کره شمالی حتی مرموزتر و
پنهانیترهمشدهاست.اولینخبردربارهبیماری
اونسهشنبهگذشتهدرسایتیبهنام"روزنامهکره
شمالی" منتشر شد که پناهندگان این کشور آن
را راه اندازی کرده اند .این خبر تک منبعی به
انتشار گزارش های زنجیره ای در رسانه های
بین المللی منجر شد .با این همه ،بیانیه ای که
دولت کره جنوبی منتشر کرد و همچنین منابع
اطالعاتی چین  -در تماس با خبرگزاری رویترز
 گفتند که این گــزارش صحت نــدارد .جالباین است که هیچ منبعی خبر جراحی رهبر کره
شمالی را تکذیب نکرده است و مثال بیانیه های
رسمیکرهجنوبیوچینصرفاوخامتوضعیت
او را نادرست خوانده اند.تا زمان تنظیم گزارش
پیونگ یانگ واکنشی به این گزارش ها نشان
نداده بود اما این کشور تاکید کرد نامه اخیر اون
به ترامپ محبت آمیز نبوده است .

شبهای ناآرام پاریس
درگیریشدیدپلیسفرانسهبامعترضانبهقرنطینهادامهدارد
در یک شب ناآرام دیگر در فرانسه در پی تشدید
قوانین قرنطینه به منظور جلوگیری از شیوع
«ویــروس کرونا» و تأثیر منفی ایــن قوانین بر
آرام ــش اجتماعی مناطق مــحــروم فرانسه،
رســانـههــای ایــن کشور از ادامـــه اعتراضات
خشونتبار در محلههای کم درآمد در نزدیکی
«پــاریــس» خبر دادنــد .اعتراضات به قوانین

قرنطینه بعد از آن به خشونت کشیده شد که
پلیس ضدشورش فرانسه علیه معترضان به
تشدید محدودیتهای عبور و مرور از خشونت
استفاده کرد .شبکه تلویزیونی «بی اف ام تی
وی» و «سی نیوز» تصاویری از جوانان فرانسوی
رادرحالآتشزدنسطلهایزبالهدرمناطقی
چون «وینیو لگرن»« ،اولنه سو بوآ» و «انییر سور

افشایمدارکوجزئیاتبیشتردربارهقتلجمالخاشقچی

برگیجدید دررقابت ریاض-آنکارا
ترکیه جزئیات جــدیــدی را از تــرور «جمال
خاشقچی» فعال رســان ـهای مخالف دولــت
ســعــودی فــاش کــرد.ایــن جزئیات در قالب
متهم این
یک کیفر خواست کامل علیه 20
ِ
جنایتکهدربرنامهریزیواجرایترور«جمال
خاشقچی» دســت داشته انــد ،منتشر شده
است.براساس کیفرخواست دادستانی کل
ترکیه،دوتنازاین 20نفربهبرنامهریزیو18
تن دیگر به اجرای ترور روزنامه نگار سعودی
متهم هستند.دادستانی ترکیه اعالم کرد که
این کیفرخواست« ،احمد عسیری» معاون
سابق رئیس ســازمــان اطــاعــات عربستان
و «سعود القحطانی» مشاور سابق در دفتر
سلطنتی سعودی را به "تحریک به قتل عمد"
متهم میکند ،چرا که این دو فرد برای انجام
تــرور برنامه ریــزی کــرده و به تیم تــرور دستور
اجرای این ماموریت را داده بودند.طبق گفته
دادستانی ،این کیفر خواست شامل مدارک
و بازجوییهایی از دو کارمند کنسولگری
و کارمند و آشپز منزل سرکنسول به همراه
عکسهاوفیلمهاییازدوربینهایمداربستهبا
مجموع24مدرکدیگراست.دادستانیترکیه
اعالم کرده است ،بررسیهای به عمل آمده از
رایانه خاشقچی نشان میدهد که تهدیدهای
متعددی علیه او از طریق صفحه کاربریاش
در توئیتر مطرح شده بود.جمال روزنامه نگار
عربستانی که بارها از رژیم سعودی به خاطر

نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی
در یمن انتقاد کرده بود ،سرانجام دوم اکتبر
 2018در داخــل کنسولگری عربستان در
استانبول ترکیه به طور فجیعی به قتل رسید.
اقدام اخیر ترکیه در انتشار جزئیات جدیدی از
پروندهقتلوینشاندهندهافزایشاختالفات
میان ترکیه و عربستان است .این دو کشور از
سال  2011و آغاز تحوالت کشورهای عربی،
تنش گسترده ای را در روابط خود تجربه کرده
اند .تنشی که با رقابت دو کشور در لیبی به اوج
خودرسید.بااینحالپروندهخاشقچیفرصتی
را برای ترکیه ایجاد کرد تا بتواند شکست این
کشور در مــاجــرای مصر و شکست جریان
اخوانی را جبران کند .ترکیه توانست از طریق
افشایپروندهقتلخاشقچیفشاربینالمللی
گستردهای را متوجه عربستان سعودی سازد.
به صورتی که بسیاری از کشورهای جهان
عربستانراموردانتقادگستردهقراردادند.

پیشخوان بین الملل

جلدتاریخیمجلهتایمبهسقوطنفتاشارهکردهو
از فاجعه بازار انرژی که در راه است خبر می دهد.

اظهار نظر روز

آخرین تصویری که از اون در رسانه های کره شمالی  10روز پیش منتشر شده است

سئولوپکناخباریمبنیبروضعجسمانیوخیمرهبرکرهشمالیراردکردند
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هابرماس:کرونا،اپیدمیاندیشیدن
راعمومیکرد

ترامپمهاجرتبهآمریکارابهطورموقتلغوکرد

ماهیگیری ازآبگلآلودکرونا
حاال که دیوارهای بلند بتنی در مرز جنوبی یا
قوانین سخت گیرانه اجرایی ترامپ نتوانسته
جلویموجمهاجرتبهآمریکارابگیرد،رئیس
جمهور این کشور گسترش پرشتاب ویروس
کرونا را دستاویزی برای منع موقت مهاجرت
به آمریکا قرارداده است .دونالد ترامپ دیروز
در توئیتی نوشت «:در سایه حمله دشمنی
نامرئی ،همچنین بهدلیل نیاز به محافظت
از کسبو کار شهروندان آمریکای باعظمت
مــا ،من فرمانی اجــرایــی صــادر میکنم که
مهاجرت به ایــاالت متحده را به طور موقت
معلق میکند» .خبرگزاری آسوشیتدپرس
یــادآوری کرده است که توئیت آقای ترامپ
دربرگیرندهجزئیاتینیستومشخصنیست
به کدام یک از برنامههای مهاجرتی اشاره
دارد .کــاخ سفید هنوز واکنشی به توئیت
رئیسجمهوری نشان ندادهاست .گفتنی
است که در آمریکا ویزای توریستی و همچنین
ویــزاهــای تــجــاری طــوالنــی مــدت بــه عنوان
ویزای مهاجرت محسوب نمیشوند .آمریکا

به دلیل بحران کرونا ،مرزهای خود با مکزیک
و کــانــادا را در مــاه گذشته بست و افــرادی
که به طــور غیرقانونی در مرزهای جنوبی
دستگیرشدهاند،بهسرعتبهکشورهایخود
برگردانده میشوند .دولت ترامپ همچنین
ورود شهروندان اروپایی به آمریکا را نیز به
دلیل مقابله با ویــروس کرونا ممنوع اعالم
کــرده اســت .تصمیم رئیس جمهور آمریکا
برای تعلیق مهاجرت در حالی است که وی
مدعی افزایش محبوبیت خود در راستای
مــبــارزه با کرونا شــده اســت .او در توئیتی
نــوشــت 96« :درصــد محبوبیت در حزب
جمهوری خواه .متشکرم .این همچنین بدین
معنی است که ما کار فوق العاده ای در کنترل
این بیماری همه گیر (کرونا) انجام می دهیم
که بسیار مهم است».حال آن که تا ظهر دیروز
در آمریکا بیش از  793هــزار نفر به کرونا
مبتال شده اند و  42هزار و  520تن نیز جان
باخته اند و آمریکا هم در زمینه مبتالیان و هم
فوتی ها در جهان رکورددار است.

یورگن هابرماس آلمانی که
اینک از  ٩٠سالگی عبور
کــــرده ،یــکــی از مهمترین
فیلسوفان در قید حیات
دنـــیـــای امـــــروز محسوب
میشود .او که به تازگی در
آلمان «تاریخ فلسفه» بزرگ
خود را در دو جلد منتشر کرده ،در گفت وگویی با
روزنامۀ فرانسوی لوموند ،نتایج اخالقی و فکری
اپیدمی جهانی کووید  ١٩را میشکافد و قبل از
هر چیز بر «نادانی» انسان تأکید میکند .روزنامۀ
لوموند از هابرماس میپرسد :این بحران بیماری
جهانی از نظر اخالقی ،فلسفی و سیاسی چه به ما
میآموزد؟هابرماسپاسخمیدهد:ازنظرفلسفی،
میبینیم که این اپیدمی جهانی ،اندیشیدن را نزد
همهتقویتکرده.نوعتفکریکهتاکنونمنحصربه
کارشناسان بود ،حاال نزد مردم عادی بیشتر شده
،هر کس باید تصمیم بگیرد و دست به عمل بزند،
آنهمباآگاهیازندانستن.دولتها یاکارشناسان
همهچیزرادربارهویروسکرونانمیدانند.دولتها
کام ً
الآگاهاندکهمتخصصانویروسشناسکهبهآن
ها مشاوره میدهند  ،دانستههای محدودی دارند
بنابراین باید با اتکا به همین دانستههای محدود
تصمیمگیریکنند.شهرونداننیزاینوضعیترابه
خوبیمیبینند.هیچوقتمردمبهاینروشنیندیده
بودند که تصمیمگیری سیاسی در شک و تردید و
«ندانستن»انجاممیشود.شایداینتجربۀکمسابقه
تأثیریبرآگاهیعمومیداشتهباشد.

کارتون روز
سن» نشان میداد.اعتراضات برای اولین بار
شنبه شب هفته جاری در «وینیو لگرن» واقع در
شمال پاریس بعد از آن آغاز شد که یک راننده
موتورسیکلت به یک خــودروی پلیس هنگام
یک عملیات تعقیب و گریز برخورد کرد.به رغم
آن که راننده موتورسیکلت باید برای درمان به
بیمارستان منتقل میشد اما نیروهای پلیس
اعالم کردند که بازجویی از این جوان فرانسوی
را آغــاز کــردنــد و او را بــه بیمارستان منتقل
نکردند.مدتهاست که حومههای فرانسه یا
بسیاری از محلههای کم درآمد این کشور در

پی نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی ،به
جبهههای خشم و عصبانیت مردم این کشور
تبدیلشدهاست.درسال،۲۰۰۵ناآرامیهادر
مناطقحومهایفرانسهبعدازآنسههفتهادامه
داشتکهدوجوانفرانسویهنگامفرارازدست
پلیس در حومه شمال پاریس کشته شدند.
روز گذشته نیز «دیلی میل» گــزارش داد که
برخورد «خشونتآمیز» پلیس فرانسه با اقلیت
های قومی در دوران محدودیت های اعمال
شده برای جلوگیری از شیوع کووید ،۱۹-به
برگزاری تظاهرات در حومه پاریس منجر شد.

کارتونی با مضمون اعتراضی به سخنرانی های
روزانــه ترامپ دربــاره بیماری کرونا؛" ۶فوت،
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی"

