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رئیس جمهوری آمریکا 
اعالم کرده هرگونه سفر 

به عربستان سعودی 
با هدف حضور در یک 

»جلسه مهمتر« در مورد 
امنیت منطقه خواهد 

بود و صرفًا مباحث 
مربوط به بحران انرژی 

یا همکاری در این 
خصوص مطرح نیست
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 روز شــنبه )11 ژوئــن( یک 
گزارش خبــری کوتاه توســط 
بلومبرگ انتشار یافت که با تاخیر 
بیش از 24 ســاعت در بسیاری از 
رسانه های ایران منتشر شد. این 
گزارش توسط »جاش وینگرو«، 
خبرنگار بلومبرگ که عموماً اخبار 
و نشست های کاخ سفید را پوشش 
می دهد منتشر شد و در آن به این 
نکته اشاره کرده بود که جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرده 
هنوز تصمیمی در مورد ســفر به 
عربستان سعودی نگرفته است، 
اما اگر به این کشور سفر کند، این 
تصمیم برای شرکت در جلساتی 
فراتر از موضوعات انرژی اســت. 
بلومبرگ در گزارش خود نوشته 
بایدن در حالی هنوز تاریخ دقیق 
سفرش را به اطالع عموم نرسانده 
کــه منابعی در عربســتان اعالم 
کرده اند ریاض درحال برنامه ریزی 

برای برگزاری نشســت شورای 
همکاری خلیج فــارس با حضور 
جو بایدن در سفر احتمالی وی به 
منطقه است. در این میان و قبل از 
آنکه بخواهیم در مورد ابعاد اصلی 
سفر بایدن صحبت کنیم باید دو 
نکته را مورد نظر قرار دهیم. نکته 
اول اینکه رویترز به نقل از برخی 
منابع کاخ سفید اعالم کرده   بایدن 
صرفاً قرار نیست به عربستان سفر 
کند، بلکه اروپا و ســرزمین های 
اشــغالی از دیگر مقاصد سفر وی 
در اواخر ماه ژوئن و شاید هم اوایل 
ماه جوالی خواهد بود. اینکه چرا 
بایدن قرار است به منطقه و سپس 
به اروپا ســفر کند دالیل چندان 
پنهانی نخواهد داشت؛ چراکه او 
در این ســفر با مقامات عربستان 
)به عنــوان بزرگتریــن تولید و 
صادرکننده نفــت جهان( دیدار 
می کند و ســایر اعراب حاشــیه 
خلیج فارس هــم در این میان به 
شــرط برگزاری نشست شورای 
همکاری خلیج فــارس به دیدار 
او خواهند آمد و ایــن به معنای 

آن اســت که تمــام قطب های 
صدور نفت و صاحبان بزرگترین 
میادیــن نفتی جهــان )منهای 
ایــران( با او تبادل نظــر خواهند 
کرد که بخشــی از این تبادل نظر 
به بحث بحــران انــرژی برآمده 
از جنگ اوکراین مربوط اســت. 
نکتــه دوم )احتمــاالً( بحث باال 
رفتــن قیمت بنزیــن در آمریکا 
خواهد بود که ایــن موضوع هم 
مجــدداً در چارچوب همکاری ها 
میان اعــراب و آمریــکا در حوزه 
انرژی طبقه بندی می شود. در این 
مورد شبکه ســی.ان.ان گزارش 

داده کــه میانگیــن قیمــت هر 
گالن )۳.۸ لیتــر( بنزین معمولی 
در ایــاالت متحــده در اوایل روز 
شــنبه )11 ژوئن( بــه پنج دالر 
رســید، به عبارتی هر لیتر بنزین 
معمولی در سراســر آمریکا برای 
نخســتین بار در تاریخ به قیمت 
1.۳1 دالر فروختــه شــد. ثبت 
این رکورد تاریخی در شــرایطی 
است که قیمت بنزین در آمریکا 
در هشت هفته گذشته )به صورت 
پیوســته( رو به افزایــش بوده و 
شــنبه پانزدهمیــن روز متوالی 
بود که انجمن خودرورانی آمریکا 
رکورد تــازه ای در زمینه افزایش 
بهای بنزین ثبــت کرد. به همین 
دلیــل بایــدن در حــوزه انرژی 
فعالیت و مانــور مختص به خود 
را نمایــش خواهــد داد و ممکن 
اســت هماهنگی هایی با اعراب 
منطقه برای صــادرات نفت و گاز 
به اروپا را نشانه گذاری کند و اگر 
به اروپا هم ســفر کنــد می تواند 
حامل پیغام هایی برای کشورهای 

قاره سبز در این خصوص باشد. 

تجدید پیمان برای تقابل و 
موازنه با تهران 

فارغ از نکاتی که بدان اشاره شد، 
آنچه برای ما باید اهمیت داشته باشد 
بحث های خارج از حوزه انرژی است. 
در گزارش بلومبرگ با اشاره به سخنان 
بایدن در جمع خبرنگاران که پس از 
نشســت چند روز پیش کالیفرنیا )با 
محوریت کشورهای آمریکای التین( 
صورت گرفت به این نکته بسیار مهم 
اشاره شده است که رئیس جمهوری 
آمریکا اعالم کرده هرگونه ســفر به 
عربستان سعودی برای یک »جلسه 
مهم تر« در مورد امنیت منطقه برگزار 
خواهد شد. اینکه از لفظ جلسه مهم تر 
در این گــزارش و اظهــارات بایدن 
استفاده شده به گونه ای نمایانگر آن 
اســت که ایاالت متحده برنامه های 
جدیدی برای منطقــه )خاورمیانه، 
خلیج فارس و شــمال آفریقا( دارد. 
در ایــن میان روزنامه وال اســتریت 
ژورنال هم به نقــل از مقامات مطلع 
آمریکایی و به نقــل از بایدن گزارش 
داده که تمامی جوانب این ســفر به 
انرژی مربوط نمی شود و دستور کار در 
عربستان سعودی فراتر از این  حوزه ها 
خواهد بود. اینکه چه ســناریویی در 
پس این ســفر نهفته است،  چندان 
مشخص نیســت، اما با کنار هم قرار 
دادن برخی اخبار هفته ها و روزهای 
گذشته می توان به یک درک و تصویر 
کلی از اهداف این ســفر دست یافت. 
به عنوان مثال شــبکه 12 تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی که عموماً اخبار 
امنیتی و نظامی را منتشــر می کند 
جمعه گذشته اعالم کرد که اسرائیل 
سامانه های راداری را در کشورهای 
منطقــه از جمله بحریــن و امارات 
مستقر کرده است که همین موضوع 
نشان می دهد تل آویو در حال تغییر و 
گسترش آرایش پدافندی خود است 
که بالطبع به تنش با ایران هم مربوط 
می شود. در ادامه، این شبکه همچنین 
اعالم کرد که دولت جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا درصدد دســتیابی 
به یک توافقنامه دفاعی میان شــش 
عضو شــورای همکاری خلیج فارس 
به همراه عراق، مصر و اردن اســت و 
پیشــنهاد توافقنامه مذکور توسط 
تعدادی از اعضــای احزاب دموکرات 
و جمهوریخواه در کنگره آمریکا ارائه 
شده است. طبق این گزارش، هدف 
از ارائــه این پیش نویــس، همکاری 
و هماهنگــی میان دولــت آمریکا و 
رژیم  صهیونیســتی با کشــورهای 
عربی مذکور اســت که ما می توانیم 
آنها را »مثلــث برمودای منطقه ای« 

خطاب کنیم. شــبکه 12 تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی همچنین اعالم 
کــرد علی رغم اینکه از کشــورهای 
عربی مذکور از جملــه عراق، کویت 
و عربســتان با تل آویو روابط سیاسی 
ندارند، اما واشنگتن معتقد است که 
این اقدام منجر به عادی سازی روابط 
میان این کشــورها و دولت تل آویو 
خواهد شــد. در این میان باید به این 
نکته توجه شود که اساساً آمریکایی ها 
به دنبال آن هســتند تا با بزرگنمایی 
تهدید ایران و بازوهــای منطقه ای 
آن در منطقه در وهله اول ســاختار و 
آرگونومی نظامی کشــورهای عربی 
را بر اساس تســلیحات و تجهیزات 
خودشان چینش کنند و در این میان 
می توان به گــزارش بلومبرگ که در 
تاریــخ ۳0 مــارس 2022 میالدی 
توسط سیلویا وستال و بن بارتنشتاین 
نوشته شده اشاره کرد. در این گزارش 
به این موضوع اشاره مستقیم شده که 
برخی کشورهای عربی خلیج فارس 
به دنبــال انعقــاد توافق نامه کتبی 
با واشــنگتن هســتند که می تواند 
پشــتیبانی دفاعی را پس از تشدید 
حمالت یمنی ها به امــارات متحده 
عربی و عربستان سعودی فراهم کند. 
در اینجا باید توجه داشت که ساختار 
سیاسی و رسانه ای غرب در این روزها 
به دنبال آن است تا بتواند در وهله اول 
ایران را برای اعراب و سپس اسرائیل 
یک تهدید اصلی معرفی کند و در وهله 
دوم اینگونه برای دنیا تبیین کند که 
منافع ایاالت متحده هم در این میان 
در حال تهدید شــدن است. در آخر 
عالوه بر تشدید تهدیدهای برمودای 
منطقه ای علیه ایران باید به این نکته 
توجه داشــت که اســتراتژی کالن 
آمریکا برای کم کردن نفوذ و حضور 
خود در منطقه، پیوند اعراب و اسرائیل 
به صورت تمام و کمال و ایجاد ائتالف 
میان این دو به رهبری تل آویو است 
تا واشنگتن بتواند در نهایت به سراغ 

تقابل با چین و روسیه برود. 

احتمال برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس در عربستان با حضور بایدن قوت گرفت؛

ایران و ائتالف غربی – عربی!  

مشاور شورای عالی سیاسی یمن وابسته به انصاراهلل با انتقاد از سوءاستفاده عربستان و امارات از آتش بس 
سازمان ملل و سرقت نفت و گاز یمن، تاکید کرد که شرکت ها و نفتکش هایی که در دزدی منابع نفتی و گازی 
یمن دست دارند، هدف گرفته می شــوند. به گزارش المنار،  محمد مفتاح، مشاور شورای عالی سیاسی یمن 
در سخنانی تاکید کرد که عربستان و امارات در حال سوءاستفاده از شرایط فعلی آتش بس هستند. وی گفت: 
عربستان و امارات به واسطه شرکت ها و نفتکش هایشان در حال سرقت نفت و 
گاز یمن هستند.  یک منبع یمنی به خبرگزاری رسمی یمن )سبأ( گفت: یک 
ابر نفتکش چند روز پیش وارد بندر شحر شد و بیش از دو میلیون بشکه نفت 
خام را به ارزش کل بیش از 2۷0 میلیون دالر معادل 1۶2 میلیارد ریال یمن 
بارگیری و غارت کرد. این منبع خاطرنشان کرد: غارت نفت خام در سایه تداوم 

حضور متجاوزان و مزدوران آن ها انجام می گیرد. 

وزارت دفاع ترکیه شنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 2 تن از نیروهای ارتش این کشور در جریان عملیات 
پنجه قفل در شــمال عراق کشته شــدند. به گزارش روســیا الیوم، وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد که تعداد 
کشته شدگان ارتش در شمال عراق پس از کشته شــدن یکی از مجروحان به دو نفر رسیده است. در بیانیه 
وزارت دفاع ترکیه آمده است که با منفجر شــدن یک بمب کنار جاده ای در منطقه عملیات پنجه قفل که 
توسط عناصر تروریستی پ. ک. ک کار گذاشته شده بود، 2 تن از نیروهای 
ارتش این کشور کشته و تعدادی زخمی شدند. ترکیه در 1۸ آوریل عملیات 
پنجه قفل را علیه مقرهای ســازمان پ.ک.ک در مناطــق متینه، زاب و 
افشین- بسیان در شمال عراق آغاز کرد. این در حالیست که منابع خبری 
عراق اعالم کرده اند ارتش ترکیه همچنان به دنبال تشــدید حضور خود و 

ساخت پایگاه های نظامی در مرز با عراق است.

کشته شدن دو سرباز ترکیه در شمال عراقهشدار انصاراهلل در مورد غارت منابع طبیعی یمن

رئیس کمیسیون اروپایی گفته است که مقامات اجرایی 
اتحادیه اروپا طی چند روز آینده اعالم می کنند که آیا وضعیت 
کاندیداتوری به اوکراین جهت پیوستن به این اتحادیه را اعطا 
خواهند کرد یا خیر. به نوشته روزنامه گاردین، چنین وضعیتی 
از اقدامات اولیه ای خواهد بود که اوکراین بایســتی در مسیر 
عضویت در اتحادیه اروپا آن را طی بکند و همچنین این کشور 
قبل از اعطای چنیــن وضعیتی، حمایت 2۷ کشــور عضو را 
احتیاج دارد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین 2۸ 
فوریه 2022 درخواستی را برای پیوستن کشورش به اتحادیه 
اروپا امضا کرد. اورزوال فون در الین،  رئیس کمیسیون اروپایی 
روز شــنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر 
زلنسکی در جریان ســفر ناگهانی او به کی یف اظهار کرد: »ما 
می خواهیم اوکراین را در این مسیر کمک کنیم. گفت وگوها به 
ما این امکان را خواهد داد که تا چند روز آینده ارزیابی های خود 

را نهایی کنیم. مقامات اوکراینی کارهای زیادی در این راستا 
انجام داده اند اما نیاز اســت که یک سری از اصالحات صورت 
گیرد. زلنسکی در کنار فون در الین گفت که تصمیم اتحادیه 
اروپا درخصوص اوکراین آینده اروپا را مشخص خواهد کرد. وی 
گفت: تمام اروپا جزو اهداف روسیه خواهد بود و اوکراین اولین 

کشوری است که مورد حمله قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اروپا:

احتماالً وضعیت کاندیداتوری به اوکراین اعطا کنیم

خبر

پس از آنکه گفت وگوهای رانندگان کامیون کره جنوبی با 
دولت بر سر افزایش حقوق آن ها به جایی نرسید، این رانندگان 
برای ششــمین روز متوالی اعتصاب کرده و حمل ونقل بار در 
قطب های صنعتی و بنادر اصلی این کشــور را فلج کردند. به 
گزارش رویترز، دیدار مقامــات وزارت حمل ونقل و رهبران 
اتحادیه رانندگان در روز شــنبه بیش از 10 ســاعت به طول 
انجامید و ســومین دور مذاکرات بود، اما طرفین نتوانستند 
از ســد اختالفات خود عبور کنند. یک مقام اتحادیه گفت که 
نمی داند آیا این گفت وگوها ادامه خواهند داشت یا نه. وزارت 
حمل ونقل کره جنوبی اعالم کرد که بــه گفت وگو با اتحادیه 
ادامه می دهد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. یک مقام ارشد 
اتحادیه گفت ســران محلی اتحادیه ها در سراسر این کشور 
گردهم خواهند آمد تا دربــاره اقدامات بعدی خود گفت وگو 
کنند. کــره جنوبی از تامین کنندگان اصلــی نیمه هادی ها، 

تلفن های هوشمند، خودرو، باتری و کاالهای الکترونیک است. 
این اعتصاب بالتکلیفی زنجیره تامین جهانی را عمیق تر کرده 
است، زنجیره ای که همین حاال هم با محدودیت های سفت و 
سخت چین در دوران کرونا و حمله روسیه به اوکراین تضعیف 
شده است. این در حالیست که بنادر سرتاسر جهان با مشکالت 

زنجیره تامین دست وپنجه نرم می کنند.

در اعتراض به دولت برسر افزایش حقوق اتفاق افتاد:

اعتصاب کامیون داران در کره جنوبی 

خبر

اکونومیست مدعی شد: 
طالبان ثابت کرد در کسب درآمد 

خوب عمل کرده است!

زمانی که طالبان قدرت را در افغانســتان به 
دست گرفت، آشــکارا به نظر می رسید که آنها 
برای تغییر مدیریتشان از یک شورش خشونت 
آمیز به اداره کشــوری 40 میلیونی، به ویژه از 
بابت کمبود پول، با مشکل مواجه شوند. با این 
حال به نظر می رسد وضعیت مالی دولت جدید 
افغانستان بسیار بهتر از آن چیزی است که هر 
کسی انتظارش را داشت. نشریه اکونومیست در 
گزارشی درباره وضعیت فعلی دولت طالبان در 
افغانستان می نویسد: ماه گذشته میالدی این 
گروه اولین بودجه ساالنه خود را با پیش بینی 
کسب درآمدی به ارزش 2.1 میلیارد دالر اعالم 
کرد. برآورد بانک جهانــی درباره درآمد دولت 
افغانستان از این کمتر است، اما باز هم چشمگیر 
اســت: این بانک تخمین می زند که این دولت 
در ســال جاری میالدی به ارزش 1.۷ میلیارد 
دالر )حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی( 
درآمدهای داخلی، از مــواردی مانند مالیات، 
گمرک و عوارض خدمات جمع آوری کند. این 
میزان تقریباً سه چهارم رقم 2.۳ میلیارد دالری 
است که دولت قبلی افغانستان در سال 2020 
در داخل این کشــور  قبل از اینکه بازرگانی و 
تجارت این کشور به مشکل بربخورد و بسیاری 
از افغان های مالیات دهنده کشور را ترک کنند 
کســب کرد. کل بودجه آن از جملــه به همراه 
فاینانس خارجی به ۵.۷ میلیارد دالر بالغ شد، 
اما اکنون طالبان بــه کمک های بالعوض و وام 
هایی که بقیه این مبلغ را تشــکیل می دهند، 

دسترسی ندارند(
اینکه طالبان توانسته به رغم موانع موجود، 
درآمد خود را حفظ کند، قابل توجه است. یکی 
از دالیل موفقیت آنها این اســت که آنها تجربه 
زیادی در جمــع آوری مالیات دارنــد. آنها در 
طول دو دهه فعالیت خود به عنوان یک ارتش 
شورشی، به جمع آوری مبالغی به بهانه گرفتن 
عشر، ســهمی از محصول کشاورزان، و زکات و 
صدقات مذهبــی در مناطق تحت کنترل خود 
پرداختند. دیوید منسفیلد، محققی که به مدت 
2۵ سال اقتصاد غیرقانونی افغانستان را مطالعه 
کرده است، تخمین می زند که این گروه ساالنه 
بین 2۷.۵ تا ۳۵ میلیون دالر مالیات بر تجارت 
مواد مخــدر و تقریباً 24۵ میلیــون دالر دیگر 
در ایســت های بازرســی در جاده های اصلی، 
جایی که شبه نظامیان طالبان از کامیون داران 
جابه جا کننده مواد غذایی و ســوخت اخاذی 
می کردند، به دست آورده اند. دوم اینکه طالبان 
درآمدهای رســمی را در جریان نگه داشته اند. 
تعداد انگشــت شــماری از صاحب منصبان 
دولت سابق مسئول  نگهداری از نرم افزارهای 
پیچیــده مدیریت مالــی به کار گرفته شــده 
توسط حکومت ســابق مورد حمایت آمریکا به 
جهت اداره سیستم های جمع آوری درآمدش 
شــده اند. این گروه همچنین بــا اختالس که 
یک مشــکل جدی در دولت قبلی بود، برخورد 
کرده اســت. یک مطالعه اخیــر بانک جهانی 
نشــان داد، از ماه اوت از تعداد کمی از مشاغل 
بخش خصوصی در افغانستان خواسته شد که 
هنگام ثبت مالیات یــا ترخیص کاال از گمرک، 
پرداخت های غیررسمی انجام دهند، در حالی 
که قباًل چنین درخواست هایی رایج بود. خالد 
پاینده، که آخرین وزیــر دارایی حکومت قبلی 
افغانستان بود، اجرای بازرسی های غافلگیرانه 
در پســت های گمرک را به یاد مــی آورد. در 
قندهار، بازرســان او متوجه شدند که مقامات 
واردات یک ســری خودروی قراضه از خارج از 
کشور که نزدیکی اداره گمرک جمع شده بودند 
را نادیده گرفته و از گرفتن عوارض ســنگین از 
این خودروهای وارداتی طفره رفته اند. پاینده 
که اکنون در واشنگتن دی.سی زندگی می کند، 
بر این باور است که اگر طالبان بتوانند این نوع 
اختالس را از بین ببرند، بــه راحتی می توانند 
درآمدهای گمرکی را که در سال 2020 به 400 
میلیون دالر رسید، دو برابر کنند. طالبان در نظر 
دارد در ســال جاری میالدی 2.۶ میلیارد دالر 
بودجه هزینه کند، اگرچه آنها جزئیاتی در مورد 
اینکه چگونه کمبود ۵00 میلیون دالری بین 
هزینه های خود و درآمد پیش بینی شده خود را 

جبران می کنند، منتشر نکرده اند!

جهان نما

برخی کشورهای عربی 
خلیج فارس به دنبال 

انعقاد توافق نامه کتبی 
با واشنگتن هستند که 

بتواند متضمن پشتیبانی 
دفاعی از آنها باشد و به نظر 

می رسد حال وقت انعقاد 
این توافق رسیده است

فرشاد گلزاری


