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همزمانبابرگزاریانتخاباتتونسبهگوشمیرسد

 اخبار ضدونقیض 
از مرگ »بن علی« 

همزمان بــا آغاز انتخابات ریاســت جمهوری 
تونس، برخی منابع خبــری از مرگ بن علی خبر 

می دهند.
در حالیکه روز یکشنبه تونس صحنه برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری بود، برخی منابع خبری 
گزارش دادند که خانــواده زین العابدین بن علی 
رئیس جمهور مخلوع تونس به فوت او اشاره کرده اما 

به صراحت آن را اعالم نکرده اند.
روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی نوشت که 
خانواده زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع 
تونس به مرگ او اشــاره کرده اما به صراحت آن را 

اعالم نکرده اند.
این روزنامه افزود که در تماس با وکیل بن علی، او 

خبر مرگ بن علی را تأیید یا رد نکرده است.
همچنین نســرین، دختر بن علــی در صفحه 
فیس بوک خود نوشت: پیام پدرم: ای وطن ناسپاس 

هرگز استخوانهایم را به تو نخواهم سپرد.
منیر بن صالحه وکیل بن علــی نیز در صفحه 
فیس بوک خود نوشت که رئیس جمهور بن علی، 
ملت تونس از تو تشکر می کند. پایان یک مرد بزرگ. 
وی البته این جمله آخر را که اشاره تلویحی به مرگ 
بن علی است، حذف کرد. روز شنبه روزنامه الشروق 
اون الین به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده بن 
علی خبر مرگ او را تکذیب کرد و گفت که بن علی از 
بیمارستان مرخص شده است. روز جمعه خانواده بن 
علی از انتقال او به بیمارستانی در عربستان سعودی 
خبر دادند. بن علی ۸۳ ساله از زمان فرار به عربستان 
ســعودی در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون هیچ 
بیانیه ای صادر نکرده است. سال ۲۰۱۱ دادگاه تونس 
بن علی را به صورت غیابی محاکمه و بنا به اتهامات 
متعدد از جمله فساد مالی و شکنجه انقالبیون به ۳۵ 

سال حبس محکوم کرد.
پس از آن دادگاه نظامی تونــس، بن علی را به 
اتهام تحریک به قتل انقالبیون به ۲۰ سال حبس 

محکوم کرد.
تونــس در تاریــخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۱ رســما از 
عربستان سعودی خواست بن علی را تحویل دهد اما 

این کشور از تحویل او امتناع کرده است.
    

دادستاناسبقآمریکا:
 امکان محاکمه ترامپ بعد از 
ریاست جمهوری وجود دارد

در حالی که واکنش ها بــه آغاز روند تحقیقات 
مجلس نمایندگان آمریکا برای اســتیضاح دونالد 
ترامپ ادامه دارد، ارشــدترین مقام قضایی دولت 
بــاراک اوبامــا گفته اســت که امــکان محاکمه 
رئیس جمهور در زمان حضــور او در منصب وجود 

ندارد.
به گزارش شبکه پرس   تی وی، اریک هولدر وزیر 
دادگستری و دادســتان کل آمریکا در سال های 
۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در یک مصاحبه به ســوالی درباره 
امکان محاکمه ترامپ در زمان ریاست جمهوری 
او پاســخ داد. به اعتقاد هولدر با توجــه به قوانین 
آمریکا امــکان محاکمه رئیس جمهــور در زمان 
حضور او در منصب وجود ندارد و بعد از اتمام دوره 

ریاست جمهوری این امکان وجود دارد.
مجری سی ان ان در مصاحبه با وزیر دادگستری 
پیشین آمریکا از او سوال کرد: اگر استیضاحی صورت 
نگیرد، به نظر شما آیا امکان محاکمه کردن )ترامپ( 

بعد از خروج او از ریاست جمهوری وجود دارد؟
هولدر در پاسخ به این ســوال به پرونده مایکل 
کوهن وکیل شخصی و کارچاق کن سابق ترامپ 
اشاره کرد و گفت: من فکر نمی کنم که در این باره 
هیچ تردیدی وجود داشته باشد. همین حاال هم یک 
کیفرخواست در )دادگاه( ناحیه جنوبی نیویورک 
وجــود دارد. کوهــن ۲۱ آذرمــاه ۱۳۹۷ به دلیل 
پرداخت حق السکوت از طرف ترامپ به دو زنی که 
رئیس جمهور آمریکا پیش از تصدی این سمت با آنها 
ارتباط نامشروع داشته، به ۳ سال زندان محکوم شده 

و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
دادستان کل پیشین آمریکا به سی ان ان گفت: 
فرد شــماره یک )در پرونده کوهن( رئیس جمهور 
اســت و به نظر مــن، دادســتان کل بعــدی یا 
رئیس جمهور بعدی باید درباره این موضوع تصمیم 

بگیرد.
به گفته هولــدر، قوانیــن و مقــررات وزارت 
دادگستری آمریکا طوری است که امکان محاکمه 

کردن رئیس جمهور وجود ندارد.

جهاننما
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کم کم همه درمی یابیــم که واقعا 
بازار نفت چقدر بــه اتفاقات بی تفاوت 
است. این بازار به تحریم های علیه ایران 
بی تفاوت بود؛ حتی انفجار نفتکش ها 
در خلیج فــارس و نیز اســقاط پهپاد 
آمریکایی بر فراز تنگه هرمز نتوانست 
بر آن تأثیری بگــذارد. اما حمله چند 
روز اخیر به پاالیشــگاه بقیق متعلق 
به عربســتان ســعودی، که احتماال 
مهم ترین قطعه زیرساخت های صنعت 
نفت روی کره زمین به شــمار رود، را 

شاید بتوان از این قاعده مستثنی کرد.
خبرگــزاری بلومبرگ نوشــت: 
عربستان ســعودی اعالم کرد که این 
حمله بر تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه 
نفت این کشور تأثیر گذاشته است، که 
حدود نصف خروجی نفت آن را شامل 
می شود. مســئله مهم تر این است که 
بدانیم این اختالل در تولید چه مدت 
طول می کشد. مشخص نیست که آیا 

این حمله صرفاً پهپادی بود یا موشکی 
یا ترکیبی از این دو. مساحت گسترده 
این پاالیشــگاه، که بیش از یک و نیم 
کیلومتر مربع را پوشش می دهد، تصور 
اینکه چیزی جز یک حمله غافلگیرانه 
یا حمله به شدت پیچیده بتواند به مدت 
طوالنی تولیدش را مختل کند، سخت 
می کند. اما اکنون چنین موضوعی را 
نمی دانیم؛ اما تنها ماهیت این مسئله 
کافیست که شوکی را به قیمت نفت در 

بازار اعمال کند.
پیش از حمله روز شــنبه، حال و 
هوای حاکــم بر بازار کامــاًل غیرقابل 
اطمینان بود، تعلیق در بــازار عمدتاً  
به دلیل عدم قطعیــت در مورد جنگ 
تجاری چین و آمریکا و همچنین غیبت 
جان بولتون از بیخ گوش دونالد ترامپ 
و احتمال بازگشت بشــکه های نفت 
تحریم شــده ایران به بازار محسوس 
بود. حاال اما دسیسه های ژئوپولتیک به 
سبک قدیم به چشم می خورد که بازار 

را به سوی دیگر سوق می دهد.
اما حتی ایــن عــدم قطعیت نیز 

چندان تفاوتی ایجاد نکرده اســت. از 
یک سو بســیار ســخت بود که تصور 
کنیم گشایشی در روابط آمریکا و ایران 
تا پیش از خــروج بولتون رخ می دهد. 
اما با وجــود این تغییر رویــه، حاال با 
حمالت حوثی های یمــن که ایران از 
آن ها حمایت می کند، به قلب اقتصادی 
عربستان سعودی و حرف های مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجــه آمریکا، که 
مستقیماً ایران را مسئول این حمالت 
خوانده است، احتمالی که حضور نفت 
ایران را می توانســت جایگزین نفت 
سعودی ها کند، غیرقابل تصور به  نظر 

می رسد.
از ســوی دیگــر اگر تولیــد نفت 
عربستان ســعودی برای مدت زمانی 
محسوس، حداقل چند هفته، مختل 
شود، خریداران آســیایی که به دنبال 
درجات ســنگین تر نفت خــام برای 
تغذیه پاالیشــگاه های خود هستند،  
دلیلی می یابند که بی توجه به حواشی 
به دنبال خرید بیشتر نفت ایران باشند. 
از طرفی ما نمی دانیم که چقدر از نفت 

ذخایر اســتراتژیک قرار اســت برای 
متعادل ســازی اختالل صادرات نفت 
عربستان سعودی به بازار عرضه  شود. 
آژانس بین المللی انرژی گفته است که 
وضعیت را رصــد می کند، اما از طرفی 
گفته که اکنون عرضــه در بازار خوب 
است و انتظار دارد عربستان سعودی 

به زودی تعمیرات را انجام دهد.
آنچه عیان اســت، بــازار نفت به 
دوره ای خطرناک وارد شده. شاهزاده 
محمد بن سلمان، کســی که اسباب 
مداخله نظامی در یمن را فراهم کرد، 
به طور قطع باید به این حمله واکنش 
نشان دهد، به ویژه اگر این حمله عرضه 

نفت این کشور را برای دوره طوالنی از 
دور خارج کند. در ایــن صورت او باید 
طرح  عرضه عمومی سهام شرکت نفت 
عربستان یا همان سعودی آرامکو را در 
حالی که در هوا دود می شود، به تماشا 
بنشیند. البته این موضوع با تغییر در 
مشــارکت ایاالت متحده در منطقه، 
همین حــاال در حال رخ داد اســت. 
افزایش تنش ها را می توان واکنش ایران 
به کارزار فشــار حداکثری واشنگتن 
تعبیر کرد. تهران پیش تر گفته بود که 
اگر ایران نتوانــد نفت صادر کند، پس 
عربســتان نیز نباید این کار را بکند. 
بر همین اســاس حاال شانس افزایش 

تنش ها بسیار باال است.
از آن جایی که بازار نفت معموال به 
هیچ چیز به اندازه درگیری در این گوشه 
دنیا اهمیت نمی دهد، درنهایت امکان 
آسیب بلندمدت به آینده این صنعت، 
دور از ذهــن نیســت. در کوتاه مدت 
افزایش هزینه بیمه در ترکیب با غیبت 
بشــکه های نفت ســعودی احتماال 
قیمت را تا حدی باال می برد که فرصت 
را بــرای دیگر تولید کننــدگان نفت 
فراهم می کند )به ویــژه رقبای نفت 
شیل آمریکا(. اما با افزایش مصرف در 
ماه های آتی ممکن است این موضوع 
تقویت شود. افزایش بهای نفت ناشی از 
خشونت های تصادفی در نقاط مختلف 
دنیا هیچ وقت جایگزین افزایش بهای 
ناشی از تقاضا نمی شود، بلکه در کنار 
آن  می تواند افزایش دوگانه را ناشــی 

شود.
عالوه بر این، اکنون تنها پنج ماه با 
کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری 
آمریکا فاصله داریــم؛ کارزارهایی که 
عمدتاً مرتبط با شرایط اقتصادی آمریکا 
ســمت و ســو می گیرند. حساسیت 
ترامپ بــه بهای ســوخت در جریان 
انتخابات میاندوره ای مجلس آمریکا 
در سال ۲۰۱۸ آشکار شــد؛ بنابراین 
یک افزایش بهای ناشــی از منازعه در 
خاورمیانه در طول هفته ها و ماه های 
آینــده می تواند به معنــای اقدامات 
عجیب و غریب وی برای جلوگیری از 
افزایش بها باشد. اقداماتی که می تواند 
از آزادســازی ذخایر نفت استراتژیک 

گرفته تــا ممنوعیت صــادرات نفت 
آمریکا را شامل شود که همه می توانند 

آینده بازار نفت را مبهم کنند.
موضوع حیاتی دیگری هم هست 
که بایــد موردتوجه قــرار گیرد. یکی 
از مســائلی که در پس زمینه مباحث 
دموکرات هــا پیــش از کارزارهــای 
انتخاباتی مطرح می شــود، مســئله 
تغییــرات اقلیمــی اســت. اگرچه 
نظرســنجی ها حاکی از توجه عمده 
آمریکایی ها به مسائل زیست محیطی 
است، تاریخ نشان می دهد که نمی توان 
توجه این مردم را بــه موضوع انرژی 
جلب کرد، مگر آنکه همچون ســال 
۲۰۰۸ قیمت ها باال باشــد. این جلب 
توجــه می تواند بــا بــروز منازعه در 
خاورمیانه و افزایش بهای ســوخت و 
عواقب آن برای رشد اقتصادی حاصل 

شود.
بر اساس موارد مطرح شده، اهمیت 
پاالیشــگاه بقیق، دوچندان می شود. 
برای برخــی این اختالل بــه معنای 
فرصت بیشــتر برای تولیــد نفت در 
آمریکا است، اگرچه آمریکا اکنون در 
بازار انرژی جهانی مستقل شده است؛ 
اما حداقل حاال ما از شکنندگی ذاتی 
سیســتم انرژی جهان که بر زنجیره 
طویل عرضــه و تقاضا بنا شــده، آگاه 
شده ایم. اما برای حامیان محیط زیست 
و افراد نگران تغییرات اقلیمی، هیچ چیز 
به اندازه چند پهپاد که بهای انرژی را باال 
برده اند و مصرف آن را کــم کرده اند، 
نمی تواند اهدافشان را تسهیل تر و قابل 

دسترس تر کند.
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واکنش منحنی های تولید و پیش بینی شوک های قیمتی
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ذهننیست

به تازگی نخست وزیر بریتانیا در مصاحبه با نشریه ای خود را به شخصیت کمیک »هالک« تشبیه کرد. او بر مصمم 
بودن خود برای خارج کردن کشورش از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر )۹ آبان( تاکید کرده است.

براساس گزارش روزنامه ِد میل آن ساندی، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا گفته است که راهی پیدا خواهد 
کرد تا رای اخیر پارلمان را دور بزند؛ پارلمان بریتانیا به او دستور داده تا به جای اتخاذ رویه بدون توافق در خروج بریتانیا 

از اتحادیه اروپا که منجر به شوک اقتصادی خواهد شد، زمان این خروج به تعویق بیفتد.
به گزارش این نشریه، جانسون می گوید: هالک هرچه خشمگین تر می شود، قوی تر می شود. هالک همیشه جان 
به در می برد؛ مهم نبود چقدر در بند باشــد و همین موضوع در مورد این 
کشور نیز صادق است، ما در ســی و یکم اکتبر خارج خواهیم شد. توافقی 
که ترزا می، نخست وزیر سابق این کشور با اتحادیه اروپا -در تعیین رویه 
خروج- بدان رســیده بود، مورد مخالفت پارلمان قرار داشت. نمایندگان 
طی این ماه، با خروج بدون توافق نیز مخالفت کردند و این موضوع موجب 
خشم بسیاری از بریتانیایی ها شد که سه سال پیش طی یک همه پرسی 

رای به خروج دادند.

سیالب شدید در مناطق جنوب شرقی اسپانیا به کشته شدن دست کم شــش تن منجر شد. در پی وقوع سیالب در 
مناطقی از جنوب شرق اسپانیا دست کم شش تن جان خود را از دســت داده و تعداد ۳۵۰۰ نفر دیگر نیز مجبور به ترک 
خانه های خود شدند. در مناطقی از والنسیا، مورسیا و اندلس بارش شدید و بی سابقه باران به طغیان رودخانه ها منجر شده  
است. همچنین بارش باران های سیل آسا موجب انسداد مسیرهای ارتباطی و اختالل در تردد وسایل حمل و نقل عمومی 
و سرگردانی شماری از مسافران شده  است. در پی جاری شدن سیل در برخی از مناطق اسپانیا، امدادرسانی و تالش برای 
بازکردن معابر در بخش های حادثه دیده ادامه دارد. آلیکانته، دومین شهر بزرگ والنسیا از جمله مناطقی است که سیالب 
بسیاری از جاده های منتهی به آن را در برگرفته است. سیل باعث متوقف شدن 
فعالیت فرودگاه شهر آلیکانته و سرگردان شدن گردشگران شد. به گزارش 
رسانه های محلی جاری شدن سیل در جنوب اسپانیا تاکنون دست کم پنج 
کشته برجای گذاشــته و نزدیک به چهار هزار نفر را مجبور به ترک منازل 
مسکونی خود کرده است. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، تاکنون هزاران 
نیروی پلیس، آتش نشان و سرباز با کمک بالگرد و قایق برای امدادرسانی به 

مناطق سیل زده اعزام شدند.

سیل در اسپانیا قربانی گرفتبوریس جانسون خود را به هالک تشبیه کرد

گلعاد اردان وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی تهدید 
کرد که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی این رژیم در روز 
سهشنبه به بخشهایی از غزه حمله خواهد شد. اردان شنبه 
شب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کان گفت، احتماال یک 
عملیات نظامی و اقداماتی دیگر در روزهای آتی انجام خواهد 
شد که وابسته به بســیاری از عوامل است. بنیامین نتانیاهو 
نخستوزیر رژیم صهیونیســتی نیز روز جمعه در گفتگو با 
شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، نوار غزه را تهدید به حمله کرد. 
نتانیاهو ضمن اشاره به نزدیک بودن عملیات گسترده علیه 
مقاومت در نوار غزه، احتمال داد این عملیات پیش از انتخابات 
و در هر لحظهای آغاز شود. بر اساس نظرسنجی انجام شده 
توسط شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، در صورتی 
که انتخابات برگزار شود حزب راستگرای لیکود ۳۲ کرسی 
را از آن خود میکند و از این حیث با حزب رقیب از نظر تعداد 

کرسی برابر می شود. همچنین طبق این نظرسنجی، احزاب 
راست افراطی در سرزمین اشغالی با کسب مجموعا ۵۸ کرسی 
امیدی به رسیدن به قدرت ندارند و از مساله تهدید و حمله به 
غزه برای کسب رای بیشتر استفاده می کنند. احتمال می رود 
که حزب نتانیاهو با تجاوز به غزه قصد اخالل در انتخابات را 

داشته باشد.

صدها نفــر از معترضان هنگ کنگی روز یکشــنبه 
)۲۴ شهریور ماه( با در دســت داشتن پرچم های ملی 
بریتانیا و سر دادن شعار خدا ملکه را حفظ کند در مقابل 
کنسولگری بریتانیا تجمع کردند و از قدرت استعماری 
ســابق خواســتند تا تضمین کند که چین به تعهدات 
خود در مــورد آزادی های این منطقــه احترام بگذارد. 
هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا 
بوده است، اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان 

پیشین با بریتانیا، به جمهوری چین پیوست.
 این منطقه، بیش از هفت میلیون نفر جمعیت دارد 
و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان 
به شمار می رود. معترضان به انگلیسی فریاد می زدند: 
»یک کشور، دو سیستم، مرده است«، »هنگ کنگ آزاد 
است« و برخی از آنها پرچم های بریتانیا را نیز در دست 

داشتند. با توجه به اینکه بسیاری از جوانان هنگ کنگی 
به دنبال خروج از این شهر هستند، اعالم می کردند که 
بریتانیا باید وضعیت گذرنامه های ملی انگلیس را تغییر 
دهد. این گذرنامه ها به دارندگان آن اجازه می دهد تا به 
مدت 6 ماه به انگلیس سفر کنند اما حق زندگی و کار در 

آنجا را ندارند.

تهدید صهیونیست ها برای حمله به غزه پیش از انتخابات پارلمانیمعترضان هنگ کنگی آشکارا خواستار مداخله انگلیس شدند

خبرخبر


