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یادداشت

سخنگوی ارتش لیبی از محاصره گروه تروریستی داعش در این کشور خبر داد .به گزارش الوقت به نقل از المیادین ،احمد المسماری سخنگوی ارتش لیبی گفت که گروه تروریستی داعش در این
کشور محاصره شده است .وی افزود :ما پیروزیهای بزرگی علیه تروریستها و حامیانشان به دست آوردیم و در راه آزادسازی سرزمینمان ،بیش از  5200شهید تقدیم کردیم.
سخنگوی ارتش لیبی گفت :ما در بنغازی فقط با داعش و القاعده و اخوانالمسلمین نجنگیدیم بلکه با کشورهایی مانند ترکیه و قطر و سودان جنگیدیم.
مســماری گفت :در حال حاضر ارتش لیبی در آخرین پایگاههای تروریســتها در منطقه الصابری در بنغازی در حال پیشروی اســت .رژیم قذافی با کمک حمالت هوایی ناتو سرنگون شد و نهایت ًا
دیکتاتور ســابق لیبی نیز در اکتبر  2011میالدی کشــته شــد ،ولی لیبی از آن زمان تاکنون با هرج و مرج داخلی روبهرو بوده است .گروههای مختلف تروریستی بهخصوص داعش از خأل دولت مرکزی
قدرتمند و مقتدر سوء استفاده و بخشهای مختلفی از این کشور را تصرف کردند .نیروهای دولتی لیبی اواسط آذر ماه گذشته کنترل کامل شهر سِ رت پایگاه اصلی داعش در این کشور را به دست گرفتند.

تغییر سیاست فرانسه در قبال سوریه

مخالفان و موافقان قراداد توتال بر سر چه چیزی بحث میکنند؟

موافقان و مخالفان قرارداد نفتی  ۵میلیارد دالری با توتال دیدگاههای مختلفی را در خصوص
ایــن قرارداد طرح میکنند امــا در این میان آیا هیچ یک از آنها شایســتگی اظهارنظر در این
خصوص را دارند؟
صفحه اول :ایران و کنسرسیومی به ریاست شرکت نفتی توتال فرانسه ،این هفته قراردادی
به ارزش حدود  ۵میلیارد دالر برای توســعه فاز  ۱۱میــدان گازی پارس جنوبی در تهران امضا
کردند .این کنسرسیوم متشکل از شرکتهای توتال ،سىانپىسى چین و پتروپارس ایران است
که سهم توتال در آن بیش از  ۵۰درصد ،سهم شرکت چینی  ۳۰درصد و سهم شرکت ایرانی کمتر
از  ۲۰درصد است .بیژن زنگنه ،وزیر نفت کشورمان در مراسم امضای این قرارداد ،با بیان اینکه
امروز روز بســیار خوبی برای صنعت نفت ایران است ،اظهار کرد :امیدوارم با امضای این قرارداد
مرحله جدیدی در صنعت نفت ایران رقم بخورد .نوبخت ســخنگوی دولت نیز در این باره گفت:
ارزش قرارداد توتال ۸۴ ،هزار میلیارد تومان اســت و امضای این قرارداد دیوار تحریم را شکست.
با این حال ،بســیاری از فعاالن سیاسی و اقتصادی کشور نظر متفاوتی دارند .قرارداد با توتال در
حالی با اســتقبال مقامهای دولتی امضا شد که بحث بر سر نوع قراردادهای جدید نفتی و بطور
خاص مذاکره با توتال ،از مدتها قبل جریان داشته و جنجال زیادی نیز به پا کرده بود .بطوریکه
در یک مورد ،مقام معظم رهبری بطور علنی از دســتور خود مبنی بر بررســی مجدد پیشنویس
قراردادهای نفتی خبر داده بود.
موضوعی که دکتر احمد توکلی ،نماینده سابق مجلس شورای اسالمی و رئیس هیئت مدیره
ســازمان مردم نهاد «دیده بان شــفافیت»  ۲هفته قبل از امضای قرارداد با توتال ( ۲۳خرداد)۹۶
در نامهای به اســحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به آن اشاره کرد و نوشت و نسبت به
روند امضای توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی با شرکت توتال بدون رعایت مصوبات دولت درباره لزوم
رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی با شرکتهای خارجی انتقاد کرد.
توکلی در این نامه عنوان کرده بود :بند  ۸ابالغیه مقام معظم رهبری در خصوص مالحظات
قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد که «ساز و کار اعمال و رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی
در همکاری با شــرکت های بین المللی و دسترسی آن ها به اطالعات محرمانه میادین نفتی در
این قراردادها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد ».منتقدان به امضای
قرارداد جدید نفتی با توتال این سوال را مطرح میکنند که آیا وزارت نفت در  ۲هفته بعد از ارسال
نامه آقای توکلی اشکاالت مطرح شده در قرارداد نفتی را برطرف کرده است یا خیر .برخی منتقدان
از جمله علیرضا زاکانی ،نماینده اســبق مجلس شورای اسالمی نیز عالوه بر طرح اشکاالتی بر
قراردادهای نفتی ،اعتماد مجدد به شــرکت توتال را نادرســت میدانند و تاکید میکنند که این
شرکت نه تنها در دوران تحریمها ایران را رها کرد بلکه سابقه رشوهدهی و فساد در عقد قرارداد
را نیز دارد .از ســوی دیگر ،بیژن زنگنه در پاســخ به این انتقادات گفت :این قرارداد در شرایطی
امضا شــد که بســیاری از افراد در خارج از مرزها نمیخواستند این اتفاق رخ دهد و عزت ایران و
اینکه روابط ایران و جهان احیا شــده است را ببینند .زنگنه همچنین تصریح کرد :قانون حاکم بر
قرارداد قوانین حاکمیتی نظام جمهوری اسالمی است و طبق مصوبه هیات دولت باید هیات هفت
نفــرهای عدم مغایرت مفاد قرارداد با مصوبات هیات دولت را تایید میکرد که شــامل چهار نفر
وزیر ســابق و سه مقام ارشد دیگر است که مفاد این قرارداد را مورد تایید قرار دادند .با این حال،
ب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از تصمیم مجلس برای
هدایتاهلل خادمی ،نای 
بررســی قرارداد توتال خبر داد .خادمی در گفتگو با خبرگزاری تســنیم با اشاره به سوابق شرکت
توتال در انعقاد قرارداد با ایران ،گفت :امیدواریم وزارت نفت قرارداد غیرقابل تفسیر با شرکت توتال
منعقد کند و نظارت مناسبی هم بر اجرای قرارداد وجود داشته باشد و همچنین امیدواریم شرکت
توتــال هم در موعد مقرر پروژه را تحویل داده و کار را نیمه کاره رها نکند .وی با بیان اینکه در
روزهای آینده هیئترئیسه کمیسیون انرژی مکاتباتی با وزارت نفت برای دریافت اطالعات قرارداد
منعقد شده ،خواهد داشت ،تصریح کرد :پس از ارسال اطالعات قرارداد با شرکت توتال ،موارد در
کمیســیون بررسی و در صورت لزوم به موضوع قرارداد ورود پیدا میکنیم .اشاره آقای خادمی به
لزوم دریافت اطالعات در خصوص این قرارداد ،پیش از بررسی آن ،مسئله مهم دیگری را برجسته
میکند .حقیقت این است که نه موافقان و نه مخالفان این قرارداد از جزییات آن اطالعی ندارند و
وزارت نفت ترجیح داده تا مفاد این قرارداد را محرمانه نگه دارد .بنابراین تمامی انتقادات یا تعاریف
از این قرارداد بر مبنای دادههای رسانهای بسیار ناقص صورت میگیرد.

پاورقی

بحران قطر و ضرورت پیشبرد پروژه
جانشینسازی از سوی عربستان
محمدرضا حقشناس-دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس

قسمت دوم
 .۲رقص تغییر جانشینی
با وجود تغییرات و عزل و نصبهای ســریالی (چهار مرحله) ملک سلمان در کابینه
خود و نهادســازیهای موازی (شورای امنیت ملی) ،باید اذعان داشت ،هرگونه ضرورت
اقدام پیشدســتانه برای جانشینسازی ،مستلزم جلبنظر مثبت و حمایت آمریکا (رقص
شمشــیر ملک سلمان با ترامپ) از یکســو و همچنین انحراف افکار عمومی داخلی به
بیرون (بحرانســازی مقطعی) و اقناع و همراهی هســتهها و بلوکهای قدرت بهویژه
انتقال مســالمتآمیز قدرت) با گزینه پیشنهادی پادشاه
شــورای بیعت (نهاد هموارساز
ِ
کنونی اســت .بر این اســاس ،با توجه به پیشــینه توطئه در خاندان ســلطنتی سعودی
(بهعنوان نمونه دوران ملک سعود و ملک فیصل) و همچنین منطبق بر این ضربالمثل
عربی که من علیه برادرانم هســتم ،من و برادرانم علیه پسرعموهایم و من و برادران و
پسرعموهایم همگی علیه جهان هستیم (استنسلی ،)1395 ،بهانه و دستاویز سیاسی و یا
تدبیر /حیله جنگی ( )Stratagemنیاز است ،تا این سناریو جانشینسازی عملیاتی
شــود .امیر قطر رابطه بســیار نزدیک و مثبتی با محمد بن نایف دارد (پسرعموی محمد
بن ســلمان) بهطوریکه در جریان برگزاری نشســت ریاض ( 20می  )2017تنها مقام
عربســتانی که با امیر قطر اســتقبال گرم ،خوشوبش و مصافحه سیاســی کرد ،محمد
بــن نایف بود .همین مســئله درگیری جدیدی را میان ولیعهد و جانشــینش به وجود
آورده اســت .ازهمینرو بــا توجه به رابطه نزدیک و عدم تمایــل محمد بن نایف برای
فشــار بر قطر ،تنش عربســتان و امارات با قطر در این مقطع زمانی (بیماری و کهولت
ملک سلمان) با مسئله حســاس انتقال قدرت در عربستان پیوند خورده است .لذا جهت
کنارزدن و بهحاشــیهبردن محمد بن نایف در معادله قدرت ،حمالت گســترده و سریع
امارات و عربســتان به قطر به بهانه حمایت آن کشــور از گروههای تروریستی (النصره،
اخوانالمســلمین و حماس) در دستور کار قرار گرفت (فولر  .)2017اما سؤال کلیدی که
قابلطرح است ،اینکه چرا مسئله تروریسم؟ در جواب باید گفت ،طرح اتهام حمایت قطر
از گروههای تروریستی در این مقطع زمانی از آن نظر کلیدی و قابلتوجه است ،که نقطه
ضعف و اتهام قطر ،نقطه مثبت و اعتبار محمد بن نایف در داخل کشور خود و همچنین
عامل برتر نزدیکی و نفوذ وی به امریکا بهویژه در ســازمانهای اطالعاتی و امنیتی آن
کشــور است (هندرسون  .)2016بر این اساس ،طبق قاعده دوست دشمن /یا رقیب من،
دشــمن من است ،ایجاب میکند که با طرح اتهام /برچسبزنی و برجستهسازی تناقض
(قهرمان مدالآور مبارزه با تروریسم /محمد بن نایف /دوست و رفیق گرمابه
استراتژیک
ِ
حامی گروههای تروریســتی /شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی است) زمینه بیاعتبارسازی،
مشروعیت /مقبولیتزدایی و کاهش هزینه بهحاشیهراندن رقیب را تعقیب کند .همچنان
که پستهای مفتیهای ســعودی ازجمله محمد العریفی و عائض القرنی در شبکههای
اجتماعی این روند را شــروع کردهاند .در یکی از عکسهای منتشرشــده برای نخستین
بار ،محمد بن سلمان در دست راست و محمد بن نایف در سمت چپ ملک سلمان دیده
میشــوند .پیرو همین ادعای ترسیم نقشــه برای نزدیکشدن محمد بن سلمان به تاج
پادشاهی ،جانبداری و تمجید ترامپ از عربستان و سرزنش قطر در بحران جاری ،خود
گویای آن است که ملک سلمان چراغ سبز پروژه جانشینسازی فرزندش را گرفته است.
درواقع ،عدم مخالفت و تأیید ترامپ از بهقدرترســیدن محمد بن ســلمان و محمد بن
زاید آل نهیان ،ولیعهد ابوظبی ،به این دو کشــور قدرت داده است تا سناریوی حمله به
دوحــه را برنامهریزی و اجرا کنند .همانطور که پیشتر ذکر آن رفت ،ســفر  21مارس
محمد بن سلمان به آمریکا دو ماه قبل از نشست ریاض و همچنین سفر  17می ولیعهد
ابوظبی به امریکا دو روز قبل از ســفر ترامپ به عربستان ( 20می) ،انعقاد توافقات خرید
تســلیحاتی چند میلیارد دالری (دو میلیارد دالری با امارات و بیش از 100میلیارد دالری
با عربستان) با دو کشور و همچنین حمایت آمریکای ترامپ از عربستان در بحران یمن و
استقبال از سند چشمانداز  ،2030بهعنوان دو بال قدرتنمایی محمد بن سلمان ،تأییدی
بر پیشبرد ،تسهیل و تسریع پروژه جانشینسازی محمد بن سلمان است .در این صورت
فرایند جانشــینی از سیستم سنتی برادر به برادر به روال از پدر به پسر برگردانده میشود
(هندرسون )2016
ادامه دارد

حبیب حسینی فرد
چرخش فرانســه ،خوب یا بد ،آغاز شده است و حداقل
تاثیرش این بوده که بخشــی از اپوزیســیون ســوریه را
خشــمناک کرده و سبب شــده که از پاریس در حمایت از
خویش قطع امید کنند.
صفحه اول :هرچند در دیدار خرداد ماه امانوئل مکرون،
رئیسجمهوری فرانسه با همتای روساش ،والدیمیر پوتین
در پاریس اثری از چرخش اساســی در سیاست فرانسه در
قبال ســوریه دیده نشــد و حتی یک روز بعد برای آن که

به اپوزیسیون سوریه که با تالش عربستان در کمیته عالی
مذاکرات متشــکل شده اطمینان خاطر دهد که تغییری در
سیاست فرانسه پدید نیامده با مذاکر ه کننده ارشد این کمیته،
«ریاض حجاب» ،و برخی دیگر از اعضای این کمیســیون
نیــز مالقات کرد .اما همواره این جمله نیز تکرار میشــد
که الیزه در حال بررســی سیاستهای خود در قبال سوریه
است.
چهارشنبه هفته گذشته ،باالخره مکرون در مصاحبه با
 ۸نشــریه اروپایی در مورد سیاست پاریس در قبال سوریه
از لفــظ  Aggiornamentoاســتفاده کــرد .برخی

رســانههای انگلیســیزبان آن را به روزآمدکردن ترجمه
کردهاند .گاردین از لفظ صریحتر  changeاستفاده کرده
است.
مکــرون در ایــن گفتگو اظهار داشــت « :مدتهای
مدیدی ما همه بحثها و سیاســتها را روی رفتن اســد
متمرکز کرده بودیم .ولی اسد دشمن ما نیست ،بلکه دشمن
مردم ســوریه است .هدف پوتین مشتمل بر احیای عظمت
روسیه است ،زیرا این از نظر او شرط بقای روسیه است.
آیا او در صدد تضعیف یا به فنا بردن ماست؟ به عقیده
من ،نه .فرانســه کار درستی کرد که در جنگ سال ۲۰۰۳
علیه عراق شرکت نکرد و کار اشتباهی کرد که سال ۲۰۱۱
در لیبی وارد جنگ شد .نتیجه این دخالتها و جنگها ایجاد
کشورها و دولتهای از ه م پاشیدهای است که کانون امنی
برای گروههای تروریستی شده است.
من در ســوریه به دنبال چنین سیاســتی نیستم…
دو هــدف عمــده ما در این کشــور این اســت :مبارزه با
تروریســم و نابودی آن و ســپس کمک به برقراری ثبات
در آنجــا ،چــون اصال خواهان کشــوری از همپاشــیده
نیســتیم… شــروع دوره من پایان دوران سیاســتهای
نئومحافظــهکاری اســت کــه در دهه گذشــته از خارج
به فرانســه وارد کردنــد و راهنمای عمل مــا در منطقه
شد».
در عمــل هم حرفهایی که مکــرون زده در حد یک
چرخش اســت .این چرخش بیدلیل نیست .هم فرانسه در

بینالملل

یکی دو سال گذشته آماج بدترین ترورها بوده است و مبارزه
با ترور بیش از پیش در دســتور کار پاریس قرار گرفته ،هم
صفآراییها و معادالت قدرت در سوریه به سویی رفته که
برانداختن رژیم اســد نامحتملتر از گذشته شده است ،هم
مکرون از تجربه براندازی رژیم قذافی که فرانســه دوران
سارکوزی نقشــی محوری در آن داشــت درسی متفاوت
از ســارکوزی و اوالند گرفته اســت ،هم اتحاد و نزدیکی
سیاســی دوران اوالند را با عربســتان دنبال نمیکند و به
نوعی باالنس بیشتر میان قدرتهای منطقهای معتقد است.
آیا به راستی فرانسه در پیگیری سیاست متفاوتی که
حــال در قبال تحوالت منطقه اعــام کرده پیگیر خواهد
بود ،یا مثــل دوران اوالند بعد از مدتــی به همان مواضع
سابق برمیگردد؟ آیا واقع ًا به نوعی موازنه میان قدرتهای
منطقهای روی خواهد آورد و مثال عربستان و ایران و رژیم
اســرائیل را به لحاظ منافع فرانسه در منطقه ،یا به لحاظ
مواضع و نزاع این کشورها در سوریه و یمن و بحرین و …
در یک تراز قرار خواهد داد؟ اگر چالش و مناقشــه در شرق
سوریه بر ســر سلطه بر این نواحی میان آمریکا و متحدان
کرد و عربش از یک ســو و روسیه و سوریه و ایران تشدید
شــود ،الیزه چه خواهد کرد؟ تا چه حد مکرون میتواند در
اتحادیه اروپا بر سر این سیاست تازه اجماع ایجاد کند؟
چرخش فرانســه ،خوب یا بد ،آغاز شده است و حداقل
تاثیرش این بوده که بخشــی از اپوزیســیون ســوریه را
خشمناک کرده و سبب شده که از پاریس قطع امید کنند.

اطمینان توتال از عدم لغو برجام ،منجر به نهایی شدن توافق با ایران شد

به گزارش واشنگتن تایمز ،شرکت توتال نهایی کردن توافق
اخیرش را با ایران از ماه فوریه تاکنون به تعویق انداخته بود چرا
که منتظر بود ببیند سیاســت دولت ترامپ در قبال ایران به کجا
خواهد کشید.
به گــزارش کالکو ،روزنامه «واشــنگتن تایمــز» آمریکا
به قــرارداد اخیر نفتی میان ایران و شــرکت فرانســوی توتال
واکنش نشان داده اســت .این روزنامه آمریکایی در گزارشی با
اشاره به قرارداد ســرمایهگذاری یک میلیارد دالری توتال برای
توســعه میادین گازی ایران نوشت :این توافق بزرگترین توافق
سرمایهگذاری یک شرکت غربی در ایران از زمان توافق هستهای
تاکنون است .بر اساس این گزارش توتال نهایی کردن این توافق
را از ماه فوریه به تعویق انداخته و منتظر بوده ببیند سیاست دولت
ترامپ در قبال ایران به کجا خواهد کشــید .ترامپ علیه توافق

روزنامــه نیویورکتایمز در گزارشــی به بررســی نوع
واکنش ایران به بحران قطر پرداخت و نوشــت که ایران از
چرخش تمرکز اعراب حاشیه خلیج فارس از تهران به دوحه
استقبال میکند.
به گزارش صفحه اول روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز
در گزارشی به بررســی پیامدهای بحران قطر برای ایران و
چگونگی واکنش مقامهای جمهوری اســامی به اختالفات
میان کشــورهای عربــی پرداخت و نوشــت :تحلیلگران

ارتقا بمبهای هستهای جهان
همزمان با کاهش زرادخانهها

بنابر گزارش موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم،
در حالی که تعداد کالهکهای هستهای در حال کاهش است
اما قدرتهای هســتهای در حال به روز رسانی این تسلیحات
هستند.
بنابر گزارش موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم
( )SIPRIبه عنوان مثال در ماه جوالی تعداد کالهکهای
آماده پرتاب آمریکا ،روســیه ،فرانســه ،چین ،انگلیس ،هند،
پاکستان ،اسرائیل و کره شــمالی  4150کالهک بوده است.
اما در مجموع این قدرتهای هستهای دارای  14150کالهک
هستهای هستند که در سال گذشته این تعداد  15395بود.
بنابراین گزارش ،روند کاهش تسلیحات هستهای (حدود
 3درصد) حتی بــا وجود اجرای توافق مشــترک ( NEW
 )startبرای کاهش تســلیحات هســتهای تهاجمی از سال
 2011بسیار کند است.
آمریکا و روسیه در حال به روز رسانی تسلیحات هستهای
هستند ،آمریکا برنامه دارد که تا سال  400 ،2026میلیارد دالر
را صرف به روز رسانی و تعمیرات زرادخانه هستهای خود کند.
برخی از تخمینها صــرف هزینه  1تریلیون دالری آمریکا را
طی سه دهه آتی در این زمینه محتمل دانستهاند.
دولت کنونی آمریکا نیز برنامه به روز رســانی گســترده
تسلیحات هستهای آمریکا را که توسط دولت اوباما آغاز شده
بود ادامه میدهد.
در ادامه این گزارش آمده است :تخمینها تا سال گذشته
نشان میداد که کره شمالی مواد هستهای الزم را برای ساخت
 10تا  20کالهک هستهای در اختیار دارد.
کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی اعالم کرد که کشورش
در مراحل پایانی ســاخت موشک بالستیک قارهپیما با قابلیت
حمل کالهک هستهای است که میتواند خاک آمریکا را هدف
قرار دهد.
بنابرایــن گزارش همه قدرتهای هســتهای یا در حال
برنامهریزی برای به روزرسانی سیستمهای پرتاب خود هستند
و یا این عملیات را آغاز کردهاند.
چین برنام ه بلندمدت به روز رسانی را برای بهبود کیفیت
زرادخانه هســتهای خود آغاز کرده اســت در حالی که هند و
پاکستان در حال توسعه زرادخانه هستهای خود و تقویت به روز
رسانی سیستمهای پرتاب خود هستند.

چندجانبه هســتهای با ایران بارها صحبت کرده و مخالفتش را
با هر نوع قــرارداد و مذاکرهای که درباره لغو تحریمهایی که به
ســرمایهگذاری بیشتر در حوزه انرژی ایران منجر میشود نشان
داده است اما دولت با تایید طرح تعلیق تمدید تحریمهای ایران
در واقع مفاد توافق هســتهای را حفظ کرده است .شرکت توتال
 ۵۰درصد ســهام توســعه فاز یازدهم پارس جنوبــی را به خود
اختصــاص داده و یک میلیارد دالر در یــک پروژه  ۸ .۴میلیارد
دالری ســرمایهگذاری کرده اســت .دیگر شریک توتال در این
پروژه ،شرکت نفت چین و شرکت پتروپارس ایران است .میادین
گازی پارس جنوبی ،میادین مشــترک میان ایران و قطر اســت
که از دهه  ۱۹۹۰توســعه یافته است .توتال اولین شرکت نفتی
غربی بود که در زیرســاختهای عظیم ایــن میادین در ایران
از زمان توافق هســتهای ســرمایهگذاری کرده است و به گفته

تحلیلگران ،کمپانیهای اروپایی به دنبال این شرکت وارد ایران
خواهند شــد .شرکت «رویال دویچ شــل» دیگر شرکت عظیم
نفتی نیــز توافقنامههای متعددی را با ایران به امضا رســانده
است.ســخنگوی توتال به نیویورک تایمز گفته :ما مفتخریم که
اولین کمپانی بینالمللی هســتیم که این توافق گازی و نفتی را
با ایران امضا کردیم .قراردادهای چندین میلیون دالری ایران و
شرکتهای هواپیمایی بویینگ و ایرباس نیز بخشی از توافقهای
بزرگی بوده که در پی توافق هســتهای با ایران به امضا رسیده
است .شرکت پژو سیتروئن فرانسه نیز قرار دادی به ارزش ۳۲۰
میلیون دالر برای ساخت اتومبیل در ایران امضا کرده است.
نیویورک تایمز نوشــت :دولت ترامپ مهلت نود روزهای را
برای بازنگری در توافق هستهای تعیین کرده است .در همایش
منافقین که روز شــنبه در پاریس برگزار شد سفیر سابق آمریکا

در ســازمان ملل جان بولتون گفته بود دولت ترامپ تغییر نظام
در ایران را اولویت اصلی سیاســت خارجــی خود در قبال ایران
قرار داده است.

تحلیل نیویورکتایمز از موضع ایران در بحران قطر
میگویند ســران ایران نه تنها از بحران قطر استقبال کردند
بلکه از تداوم آهســته و بدون دردســر آن نیز خوشــحال
میشوند.
به نوشــته این روزنامه ،رویارویی و دعوای کشورهای
عربی حاشــیه خلیج فارس که زمانی متحد بودند ،از دیدگاه
ایران ،در زمانی بسیار مناسب رخ داد؛ یعنی وقتی که به نظر
میرسید بعد از سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی ،کل
دنیای عرب سنی علیه ایران صف کشیدهاند.

در بخش دیگری از گزارش نیویورکتایمز آمده اســت:
اگرچه ایران و قطر در بزرگترین میادین گازی جهان شریکند
و روابــط دیپلماتیک نیز دارند اما قطر ارزش راهبردی کمی
برای ایران دارد .بیشــترین چیزی که تهران درباره وضعیت
قطــر گفت ،اظهارات مالیم رئیسجمهور روحانی بود که به
امیــر قطر گفت :راههای هوایــی ،دریایی و زمینی ایران به
روی قطر ،کشور برادر و همسایهمان باز است.
بر اســاس این گزارش ،در حالی که بعد از دیدار ترامپ،

کشورهای ثروتمند عربی آماده صفآرایی علیه ایران بودند
و آمریکا ،عربســتان و اسرائیل ایران را منبع اصلی بیثباتی
منطقه معرفی میکردند ،ناگهان اعراب شــروع به جنگیدن
با خود کردند.
نیویورکتایمز به نقل از برخی تحلیلگران مینویســد:
این چرخش وضعیت ،برای ســران ایران امری آشــنا بود.
آنها در رقابت با عربستان و کشورهای عربی گاهی منتظر
میمانند تا سعودیها خودشان به خودشان شلیک کنند!

آینده سیاسی رئیسجمهوری برزیل و دولتش در هالهای از ابهام
اتهام فســاد مالــی علیه میشــل تمر
رئیسجمهــوری بزریل ،برخــی از اعضای
دولــت و نزدیکانــش در حالــی همچنان
در محافــل سیاســی این کشــور مطرح
اســت که به رغم انکار این اتهام از سوی
رئیسجمهوری ،آینده سیاســی وی در این
جایگاه در هالهای ابهام قرار گرفته است.
در جدیدترین تحــول مربوط به اوضاع
سیاسی بزریل به ویژه در مورد مسأله فساد
مالی ،پلیس فدرال برزیل روز دوشنبه یک
وزیر ســابق کابینه و یک مشاور نزدیک به
میشل تمر را دستگیر کرد.
دســتگیری ‘گدل ویرا لیمــا’ به اتهام
تالش برای ایجــاد مانع در روند تحقیقات
درباره سوءاســتفاده از بودجه بانک دولتی ‘
کایکسا اکونومیکا فدرال’ نشان دیگری از
بیثباتی سیاسی در برزیل است.
دستگیری این وزیر سابق کابینه برزیل
که مســئول امور روابط دولت تمر با کنگره
بود و نوامبر گذشــته اســتعفا داده بود ،به
ناآرامیها در برزیل اضافه خواهد کرد.
این دستگیری ساعاتی پس از آن انجام
شد که میشــل تمر تصمیم گرفت بهرغم
طرح قبلی مبنی بــر ماندن در برزیل برای
رســیدگی به بحران سیاسی در این کشور،
در اجالس گروه  20در آلمان شرکت کند.
ســنای برزیل در حالی قرار است ظرف

چند روز آینده در مــورد اصالحات مربوط
بــه کار مدنظر رئیس جمهوری برزیل رأی
گیری کند که اتهام های فســاد علیه وی
و افــراد نزدیک بــه وی میتواند منجر به
کاهش حمایتها از رئیس جمهوری برزیل
در کنگره این کشور شود.
‘ آنــدره مــورا’ از حــزب سوســیال
دمکرات هم پیمــان دولت گفت :مخالفان
دولت تالش میکننــد از این پرونده برای
ایجاد بیثباتی سیاســی و اقتصادی بیشتر
سوءاستفاده کنند .در همین حال‘ ،سرویس
ســرمایهگذاران مودیز’ یک شرکت ارزیابی
و رتبــه بندی میزان اعتبــار وام گیرندگان
هشــدار داد که اصالحات مربــوط به امور
امنیــت اجتماعی دولت برزیل در خطر قرار
دارد و نســبت به ناکامــی در تصویب این
الیحه و تاثیرات منفی آن هشدار داد.
یک مشــاور ریاســت جمهوری برزیل
که خواســت نامش فاش نشود ،اعالم کرد
که میشل تمر پیشتر انتظار دستگیری این
وزیر ســابق کابینه را داشت و معتقد است
این اقدام بخشــی از یــک راهبرد پلیس و
دادســتانی این کشــور برای ایجاد مانع در
مسیر اقدامات دولت است.
رئیس جمهوری برزیل نیز در جدیدترین
اظهارنظرش در مورد اتهام فســاد علیه وی
تصریح کرد تقریب ًا مطمئن است که مجلس

ســفلی کنگره این اتهام علیــه وی را رد
میکند.
برای پیشــبرد این پرونــده علیه رئیس
جمهوری برزیل ،دو ســوم این مجلس باید
به محاکمه تمر در دادگاه عالی رای دهند.
رویتــرز نیز در گزارشــی اعالم کرد که
رئیــس جمهــوری برزیــل در جدیدترین
اظهارنظر خود اعالم کرد اتهام فساد مطرح
شده علیه وی اتهاماتی ضعیف است و اینکه
وی مطمئن است کنگره از وی در برابر این
اتهامها حمایت خواهد کرد.
تمر گفت کــه وی آرای کافی برای رد
اتهام مبنی بر دریافت رشوه در اختیار دارد.
پایگاه اینترنتی شــبکه یورونیوز نیز در
گزارشــی عنوان کرد که با دستگیری این

وزیر سابق دولت میشل تمر بحران مربوط
به فســاد در این کشور تشدید شد .از زمان
حضور تمر در ســمت ریاســت جمهوری
برزیل ،دولت وی یکــی پس از دیگری با
بحرانهای مختلف مواجه شده است.
به گزارش ایرنا ،رئیس جمهوری برزیل
و دولتش در حالی با اتهامات فســاد روبرو
بودهاند که با این شــرایط و ادامه بی ثباتی
سیاسی در این کشور ،آینده سیاسی میشل
تمــر در هالــهای از ابهام قــرار گرفته و
مشــخص نیست که آیا وی میتواند از این
پرونده پرچالش جان ســالم به در ببرد و تا
پایان دورهاش در این سمت به فعالیت خود
ادامه دهد یا مجبور میشــود از سمت خود
کنارهگیری کند.

اعتصاب کارکنان بانک مرکزی بریتانیا بعد از نیم قرن
گروهــی از کارکنان بانــک مرکزی
بریتانیا قرار اســت در چهار روز اعتصاب که
از مرداد امســال آغاز میشود ،به کم بودن
افزایش دستمزد ساالنه خود اعتراض کنند.
به گزارش کالکو به نقل از بی بی سی
مقر اصلی این بانــک ،در مرکز مالی لندن،
مشهور به “ســیتی” قرار دارد و در صورت
عملی شــدن اعتصاب ،دفاتر شــرکتهای
بزرگ در این منطقه با مشــکل نگهبانی و
خدمات و تعمیرات روبرو میشوند.
این بانک گفته بــرای مقابله با بحران
احتمالی برنامههایی دارد.

افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم

در صورت برگزاری این اعتصاب ،اولین
بار خواهد بود کــه کارمندان بانک مرکزی
بریتانیا بعد از  ۵۰سال اعتصاب میکنند.
تعداد کارمندان ایــن بانک  ۴هزار نفر
اعالم شده ولی هنوز مشخص نیست از این
تعداد چند نفر در اعتصاب شــرکت خواهند
کرد.
برای دومین سال متوالی کارکنان بانک
مرکزی بریتانیا پیشــنهاد افزایش حقوقی را
دریافت کردهاند که به گفته اتحادیه صنفی
آنها “پائین تر از نرخ تورم اســت” و همین
باعث اعتراض آنها شده است.

ایــن اتحادیه صنفــی ،همچنین گفته
اســت ســقف افزایش حقوق امسال یک
درصد اعالم شده که البته حداکثر یک سوم
این کارمندان مطلقــا هیچ افزایش حقوقی
نخواهند داشت.
مدیران ارشــد بانک مرکــزی بریتانیا
آمادگــی خود را برای مذاکره با اتحادیه این
کارکنــان برای جلوگیــری از این اعتصاب
اعالم کردهاند .در بریتانیا تصمیم به اعتصاب
از طریق رایگیری کــه اتحادیه هر صنف
برگزار میکند ،گرفته میشود و پس از رای
اکثریت این تصمیم اجرایی میشود.

حــدود دو هفته پیــش مرکز ملی آمار
بریتانیا نرخ تورم ماه مه امسال ( )۲۰۱۷را ۲
و  ۹دهم درصد اعالم کرد که نسبت به ماه
پیش از آن (آوریــل)  ۲دهم درصد افزایش
داشته است .بر اساس اعالم این مرکز ،این
رقــم باالترین نرخ تورم ماهانه در بریتانیا از
ژوئن  ۲۰۱۳تا کنون بوده است.
مرکز مالی”سیتی” در لندن مانند “وال
اســتریت” در نیویورک ،قلــب فعالیتهای
اقتصادی بریتانیا محسوب میشود.
بازار بورس لندن و دفاتر صدها موسسه
مالی و بانک در سیتی قرار گرفته است.

