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جهاننما
جاسوسان عصا به دست؛

داعشیهای معلول
سپر انسانی میشوند

با خروج گســترده جنگجویان گروه داعش از
منطقه باغوز ســوریه خبرنگاران با پدیده عجیب
تعدادزیادافرادعصابهدستمواجهشدهاند.
روزنامه اماراتی البیــان در خبری در این رابطه
نوشت در کناره صحنه فرار صدها و بلکه هزاران نفر
از زنان نقابپوش و کودکان با لباسهای مندرس،
تعدادزیادمردانیکهباعصاازباغوزفرارکردندجلب
توجه میکند .این مردان همانهایی بودند که در
جنگهای مختلف داعش در عراق یا سوریه یک یا
دوپایخودراازدستدادهبودند.یکیازغیرنظامیان
فراریازباغوزدراینرابطهبهاینروزنامهگفت:اکثر
افرادیکهآنهاراباعصامیبینیدازجنگجویانسابق
و معلولشده داعش هستند که هماکنون داعش از
آنهابهعنوانسپرانسانیدرصفوفمقدمدرگیری
استفاده میکند.براساساطالعاتبهدستآمدهاز
فراریهای باغوز ،داعش خود را برای جنگ آخرش
تجهیزکردهاستوازاینروجنگجویانمعلولخود
را به خط مقدم جنگ و جلوتر از جنگجویان اصلی
منتقلوآنانرابهسپرانسانیمبدلکردهامابرخیاز
آنها موفق شدند از دست داعش فرار کرده و خود را
بهنیروهایمهاجمتسلیمکنند.درادامهاینگزارش
آمده اســت :فرماندهان داعش برای خالصی از بار
مســئولیت نگهداری این معلوالن آنها را به خط
مقدم جبهه منتقل کردند تا بدین شــکل از آنها
خالص شوند ،بهویژه اینکه بسیاری از آنها بعد از
مجروحشدنبهعنوانمخبروجاسوسبرایداعش
فعالیتمیکردند.
هدف نتانیاهو از سفر آتی به آمریکا؛

حاکمیت صهیونیستها
بر بلندیهای جوالن

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه
( 22اســفند ماه) ابراز امیدواری کرد که در جریان
سفر آتی نخستوزیر این رژیم به واشنگتن ،دولت
دونالدترامپحاکمیتتلآویوبربلندیهایاشغالی
جوالنسوریهرابهرسمیتبشناسد.
اسرائیلکاتص،وزیرخارجهرژیمصهیونیستی
درآستانهسفربنیامیننتانیاهوبهپایتختآمریکاکه
ازنظررقبایانتخاباتیاوسفریتبلیغاتیاست،ابراز
امیدواری کرد که واشنگتن طی این سفر رسما با به
رسمیتشناختنحاکمیتاینرژیمبربلندیهای
جوالنسوریه،مهرتاییدیبراشغالگریچنددههای
صهیونیستها بزند .این گمانهزنیها بعد از بازدید
روز دوشنبه لیندسی گراهام سناتور ارشد کنگره
آمریکا از جوالن اشغالی که به همراه نتانیاهو انجام
شد ،شدت گرفت .این قانونگذار آمریکایی در کنار
نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد آمریکا
بایدجوالنرابهعنوانبخشیازاسرائیلبهرسمیت
بشناسد .بعد از این اظهارنظر ،کانال  10تلویزیون
رژیم صهیونیستی گزارش داد احتمال دارد دونالد
ترامپ در تالش برای افزایش محبوبیت بنیامین
نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،حاکمیت
تلآویوبرجوالناشغالیرابهرسمیتبشناسد.سه
نفر از دســتیاران بنی گانتز رهبر ائتالف انتخاباتی
آبی و ســفید و رقیب اصلی نتانیاهــو در انتخابات
فروردینماه پارلمان رژیم صهیونیســتی به این
رسانهگفتند،ترامپدرتالشاستبهنتانیاهوبرای
پیروزیدراینانتخاباتکمککند.
حاال اســرائیل کاتــص ،وزیر خارجــه رژیم
صهیونیســتی در این باره گفته است :امیدوارم که
در جریان سفر آتی (نتانیاهو به واشنگتن) ،دولت
ترامپبلندیهایجوالنرابهعنوانبخشیازخاک
اسرائیلبهرسمیتبشناسد.
پیش از این وزارت امور خارجه سوریه اظهارات
لیندسی گراهام در مورد جوالن اشغالی را بهشدت
محکوم کرد و یک منبع ســوری هم گفته بود :این
اظهاراتنهتنهانادیدهگرفتنواقعیتهایتاریخی
و جغرافیایی را نشان میدهد بلکه تازهترین دلیل
بر این مسئله است که آمریکا ،قانون بینالمللی را
تحقیرکردهوآنرابهشکلآشکاریزیرپامیگذارد.

جهان 5

طرح نخستوزیر برای خروج از اتحادیه باز هم رأی نیاورد؛

انگلیس در باتالق

سیدمحمد میرزامحمدزاده

تالش دوباره ترزا می ،نخستوزیر
بریتانیــا ،بــرای مجــاب کــردن
نمایندگان مجلس عــوام انگلیس
بهمنظــور رأی آوردن طرح خروج
از اتحادیــه اروپا باز هــم بینتیجه
بود و سرنوشــت برگزیت همچنان
در هالــهای از ابهــام باقــی ماند.
ســال  2016مردم بریتانیا در یک
همهپرسی به طرح خروج از اتحادیه
اروپا موسوم به برگزیت رأی دادند؛
بر اســاس قوانین اتحادیــه وقتی
کشوری قصد خروج از این اتحادیه
را داشته باشــد ،تحت ماده  50باید
طرحی را در مجلس خود به تصویب
برســاند که بر اســاس آن شرایط
خروج آن کشور ازجمله سرنوشت
شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه
در آن کشور و برعکس و نیز قوانین
مالیاتی و گمرکــی را تعیین کنند؛
بر اســاس ماده  50این طرح باید به
تأیید مجلس اتحادیه نیز برسد؛ بر
اساس این قوانین اگر چنین طرحی
درنهایت به تصویب مجلس کشور یا
اتحادیه نرســد ،آن کشور درنهایت
بر اســاس ضرباالجل تعیین شده
مجبور اســت اتحادیه را ترک کند
که در نوع خود یک فاجعه به شمار
میرود.

تصور کنیــد کشــوری در دل
اتحادیــه باشــد و هیــچ توافقی با
همسایگانش نداشته باشد ،مجبور
بــه پرداخــت عــوارض گمرکی
برای صادرات و واردات میشــود،
پروازهــای بین کشــورها مختل
میشــود و با آنها همچــون پرواز
خارجی برخورد میشود ،شهروندان
آن کشــور در اتحادیه بهعنوان یک
مســافر به شــمار میروند و باید به
کشــور خود بازگردند و از آنطرف
شهروندان اتحادیه باید از آن کشور
خارج شوند.
حاال بریتانیا در چنین شرایطی
قرار گرفته اســت؛ طرح توافق شده
اولیــه نخســتوزیر و اتحادیه به
تصویب مجلس نرســید ،می برای
بار دوم طرح را نوشت و روز سهشنبه
به مجلس بــرد؛ پیــش از آن او به
نمایندگان هشدار داده بود که رأی
ندادن به ایــن طرح بــرای بار دوم
شــرایط آینده را مبهم میکند ،او
وعده داد در صــورت رأی نیاوردن
طرح برای بار دوم ،فرصتی از اتحادیه
بگیرد تا بیشــتر مذاکره کنند ،اما
چنین فرصتی تضمینکننده شرایط
بهتر و حل شدن مسائل نیست؛ در
همان روز کمیسیون اروپا اعالم کرد
درنهایت میتواند تنها دو تا سه هفته
به بریتانیا فرصت دهد .باوجوداین

شرایط بغرنج اما ،نمایندگان بار دیگر
به این طرح رأی ندادنــد .روزنامه
بریتانیایــی گاردیــن در مطلبی با
اذعان به شکســت دوبــاره می در
رأیگیری مجلــس از رأی اکثریت
 149نماینــده خالف طرح دوم می
خبر داد و به بررســی شــرایط آتی
بریتانیا پرداخت.
چه چیز اتفاق میافتد؟
همانطور که پیشتر از ســوی
ترزا می وعده داده شــده بود ،گام
بعدی رأیگیــری در روزهای آتی
از نمایندگان اســت تا مشــخص
کنند آیا آنها خــروج بدون توافق
را میخواهند یا قصد دارد ماده 50
را به تعویق اندازند و فرایند برگزیت
طوالنیتر شود.
محافظهکاران مجلس میتوانند
آزادانه به خروج بــدون توافق رأی
دهند .مــی گفته بــود رأیگیری
روز چهارشــنبه خروج بدون توافق
را دائمی نمیکند ،بلکــه این رأی
صرفاً بــرای اکنــون اســت و اگر
نمایندگان خروج بــدون توافق را
رد کننــد ،این به سیاســت دولت
تبدیل میشود.
این اتفاق برای ترزا می چه
معنایی میدهد؟
هرچه اتفاق افتد ،این خبر خوبی
نیست .دو شکست پیاپی در مجلس

دوشکستپیاپیدرمجلس
عوامدربرجستهترین
سیاست دولت برای
نخستوزیران دوره مدرن
بریتانیابیسابقهبوده
است و در هر دوره سیاسی
دیگریچنیناتفاقی
میتوانستمنجربهاخراج
سریعنخستوزیرشود
عوام در برجستهترین سیاست دولت
بــرای نخســتوزیران دوره مدرن
بریتانیا بیسابقه بوده است و در هر
دوره سیاسی دیگری چنین اتفاقی
میتوانســت منجر به اخراج سریع
نخستوزیر شود.
شــایعاتی مطرح شده بود مبنی
بر اینکه او در صورت شکست دوباره
خود اســتعفا میدهد .هرچند که
او استعفا نداد ،اما بســیار تضعیف
شــده اســت و قطعاً با چالشهایی
مواجه میشود .تا اآلن نمایندگان به
دنبال شکل دادن برگزیت بودهاند و
کمتر کسی قصد دارد به تکلیف می
رســیدگی کند .اما همچون دیگر
موضوعات درون این ماجرا ،اتفاقات
برای می نیز ممکن اســت ســریع
اتفاق بیافتد.

آیا او میتواند طرح توافق خود
را دوباره ارائه کند؟
این اتفاق ممکن است .سخنگوی
ترزا می در سخنرانی بعد از شکست از
اذعان به این موضوع سر باز زد و صرفاً
حرف نخســتوزیر مبنی بر اینکه
خروج با توافق بهترین گزینه و طرح
می بهترین طرح است را تکرار کرد.
درعینحال وی گفــت نمایندگان
باید تصمیمات بسیار مهمی را اتخاذ
میکردند.
برگزیت چقدر میتواند
به تعویق افتد؟
این موضوع به عواملی بســتگی
دارد که تنها بــا حمایت نمایندگان
محقق نمیشود.
می محکم اعالم کرده است اگر
تعویقی باشد باید کوتاه و بهگونهای
باشد که بریتانیا در انتخابات پیش
روی اتحادیه شرکت کند؛ انتخاباتی
که  10هفته دیگر انجام میشود .اما
هر نوع تصمیمی از ســوی مجلس
عوام برای تعویق برگزیت و بســط
ماده  50قابل اصالح است و ممکن
اســت دیدگاه پارلمــان اروپا با آن
متفاوت باشد.
این اتفاق یک پیروزی برای
گروه تحقیق اروپاست؟
جیکــوب ریسمــاگ ،نماینده
محافظــهکار ،بــا بیــان اینکــه
محافظــهکاران طرفــدار برگزیت
ســخت یا برگزیت بــدون توافق از
گروه تحقیق اروپــا ،نقش کلیدی
در غرق شــدن این طرح داشتند،
عنوان کرد کــه گام بعدی برگزیت
بدون توافق اســت .هرچند این کار
همانند انداختن یک طاس اســت؛
بهویژه آنکه اکثریت مجلس عوام بر
این عقیدهاند که خروج بدون توافق
ا در بین گزینههــای مطلوب
اصــ ً
آنها نیست.
قبل از آغــاز رأیگیــری نیک
بولس ،نماینده حزب توری (حزب
حاکم) به گروه تحقیق اروپا هشدار
داد که اگــر آنها علیــه طرح رأی
دهند ،توریهای میانهرو هرکاری
برای خنثی کردن نقشههای گروه
انجام میدهنــد؛ ازجمله تأخیر در
اجرای خروج از اتحادیه و تالش فرا
حزبی بهمنظور جذب اکثریت برای
برگزیتی نرمتر.

جیکوبریسماگ،نماینده
محافظهکار،بابیاناینکه
محافظهکارانهبرگزیت
سختیابرگزیتبدون
توافق از گروه تحقیق اروپا،
نقش کلیدی در غرق شدن
این طرح داشتند ،عنوان
کرد که گام بعدی برگزیت
بدون توافق است
ی میتواند برگزیتی نرمتر
آیا م 
را رقم بزند؟
به نظر میرسد می چنین کاری را
نتواند؛ حداقل اکنون اینگونه به نظر
میرسد .بعد از رأیگیری سخنگوی
وی بر مخالفت نخستوزیر با هرگونه
توافقبرگزیتشاملاتحادیهگمرکی
تأکید کــرد .ضمن آنکــه اتحادیه
ابراز کــرده که خواهــان مذاکرات
بیشــتر برای ایجاد توافق جدیدی
نیست.
اقدام بعدی حزب کار چیست؟
درحالیکه این حــزب همچنان
برگزاری یک رفراندوم دیگر را در بین
خواستههای اصلی خود میبیند ،در
واکنشبهشکستمی،جرمیکوربین
رهبر حزب کار دوباره بر طرح برگزیت
حزب کار پافشــاری کرد؛ طرحی که
شــامل عضویت در اتحادیه گمرکی
یا ایده برگزاری انتخابات سرتاســری
میشــود .اما باز هم بایــد بدانیم که
همهچیز در حال تغییرات سریع است
و نمایندگان خواســتار رفراندوم دوم
هنوز از ایده خود دست نکشیدهاند.
آیا امکان برگزاری انتخابات
عمومی وجود دارد؟
این موضوعی اســت که برخی
نمایندگان محافظــهکار وفادار به
می نســبت به وقوع ناگزیــر از آن
هشدار میدادند ،اتفاقی که با عدم
رأی آوردن طرح می اتفاق میافتد.
احتماالً این اتفاق برای شورشــیان
آتی حزب یک هشدار دوباره باشد،
موضوعی که انتظارش را نداشتند.
یک انتخابات دوبــاره میتواند
اتفــاق بیافتد ،اما ایــن کار ملزم به
افزایش زمــان ماده  50بیشــتر از
آن چیزی اســت که دولــت آن را
میخواهد.

گزارش
گوایدو در پی لغو صنعت نفت ملی

پای خارجیها به نفت ونزوئال باز میشود
مریم عالمهزاده

بهگفتهمشاوراناپوزیسیونوهمچنینپیشنویسیکه
به دست رویترز رسیده است ،خوان گوایدو رئیس مجلس
ونزوئال ،در حال آماده سازی الیحههایی به منظور برعکس
کردنطرحملیشدننفتبهدسترئیسجمهوردرگذشته
هوگو چاوز است .این طرح به شرکتهای خصوصی اجازه
میدهد نقش بیشتری در میدانهای نفتی برعهده بگیرند
و کاهش قدرت شرکت دولتی پترولئوس دی ونزوئال را به
دنبال دارد.
از دید گوایدو ،رئیسجمهور موقت خودخوانده که قصد
دارد رئیسجمهور نیکوالس مادورو را برکنار کند ،این طرح
به منظور نجات صنعت نفت این کشــور صادر کننده نفت
عضو اوپک انجام میشود.
 90درصد درآمد صادرات ونزوئال از نفت تامین میشود و
چنین حرکتی میتواند برگ برندهای برای گوایدو به منظور
جذب حمایت شــرکتهای انرژی خارجی را برای جذب
سرمایه بازسازی صنعت نفت شکست خورده جلب کند.
ایندرحالی استکهتولیدنفتخامبهکمترینمیزانهفت
دهه گذشته در ونزوئال رسیده است.
ریکاردو هاســمن ،نماینده گوایدو در بانک توســعه
آمریکایی ،گفت :ما باید چارچوب فعلی را تغییر دهیم؛ ما
باید درهای صنعت نفت را به روی سرمایهگذاری خصوصی
باز کنیم.
طبق طرح پیشنهادی گوآیدو ،شرک دولتی پترولئوس
دی ونزوئال تنها بازیکن اصلی در صنعت نفت ونزوئال باقی

میماند ،اما داراییهای این شــرکت دولتی به وسیله یک
تنظیم کننده مستقل مانند آژانس ملی هیدروکربن انتقال
داده میشود یا به حراج میرود.
هاسمن در سخنرانی در کنفرانس انرژی در هیوستون
آمریکا گفت که نقش شرکت دولتی پترولئوس دی ونزوئال
به دلیل ضعف عملیاتی و مالی آن باید محدود شود.
شرکت نفت ونزوئال و وزارت دادههای ونزوئال برای اظهار
نظر در این مورد پاسخی ارائه نکردند.
این طرح میتواند ادعای مادورو مبنی بر اینکه گوایدو
عروسکخیمهشببازیبرایمنافعخارجیاستراتقویت
میکند ،اما با توجه به حمایت گسترده از رهبر مخالفان و
همچنین کمبود و تورم باال در چند سال گذشته بعید است
مادورو راهی به پیش ببرد.
بااینحال تا زمانی که مادرو در قدرت باقی بماند ،تاثیر
این طرح همچنــان نمادین خواهد بود .بــا وجود اینکه
 50ایالت که هــوادار گوایدو هســتند ،او را به عنوان رهبر
قانونی کشور میدانند ،مادورو همچنان به کنترل ونزوئال و
میدانهای نفتی این کشور میپردازند.
بر اســاس این طرح پیشــنهادی که در روزهای آینده
منتشرمیشودودرمجلسملیونزوئالموردبحثوبررسی
قرارمیگیرد،شرکتهایخصوصیمیِتوانندعملیاتهای
روزانه میادین نفتی کشور را به دست بگیرند؛ موضوعی که از
زمان چاوز بیسابقه بوده است و چاوز صرفاً حداقل کارها را
در اختیار شرکتهای خصوصی قرار میداد.
طبق طرح پیشنهادی گوآیدو ،شرک دولتی پترولئوس
دی ونزوئال تنها بازیکن اصلی در صنعت نفت ونزوئال باقی

میماند ،اما داراییهای این شــرکت دولتی به وسیله یک
تنظیم کننده مســتقل مانند آژانس ملــی هیدروکربن
انتقال داده میشود یا به حراج میرود؛ اتفاقی که در جریان
اصالحات انرژی مکزیک نیز روی داد و به مونوپولی 75ساله
آن پایان داد.
بر اساس آنچه در پیشنویس الیحه آمده است :صنعت
نفت ونزوئال پس از سالها سیاستهای خودسرانهای که
شرکتپترولئوسدیوشرکتهایوابستهآنرابهابزارهای
سیاسی خدمت به سوسیالیست تبدیل کرده بود ،سقوط
کرده است.
تیم گوایدو در حال تهیه انواع قراردادهای اکتشــاف و
تولیدبرایشرکتهایخصوصیهستندکهبهشرکتهای
خصوصی پــس از چندین دهه اجــازه میدهد به صورت
مستقل یا با همکاری شــرکت ملی نفت ونزوئال به توسعه
میادینبپردازد.بااستفادهازاینطرحشرکتهایخصوصی
میتوانند برای ایجاد پاالیشــگاههای نفت و ایستگاههای
خرده فروشی ،نفت درخواست دهند.

اما آنچه بیش از هر چیز تعجبآور است ،تمایل آمریکا
برای سرمایهگذاری در نفت ونزوئال است .گویا پیش از ارائه
این طرح ،واشنگتن خود را برای خرید نفت و سرمایهگذاری
در این بخش آماده کرده بود .به گونهای که مقامات آمریکا
به صورت جداگانه خواستار تعلیق صادرات نفت ونزوئال به
کشورهای دیگر بودند.
از ســوی دیگر جان بولتون ،مشاور امنیت ملی ایاالت
متحده که خواستار استعفای مادرو شده بود ،درخواست
کرده بود مسیر برای شرکتهای خارجی انرژی باز شود.
وی در اواخر ماه ژانویه (بهمن ماه) به فاکس نیوز گفت :این
امر اقتصاد ایاالت متحده را به طور چشــمگیری متحول
خواهد کرد اگر ما بتوانیم شرکتهای نفتی آمریکایی را
در ســرمایهگذاری و تولید توان نفت در ونزوئال مشارکت
دهیم.
بااینحال به نظر میرسد طرح گوآیدو نمادین است و
هدف آن خارج کردن ارتش و میادین نفتی از تسلط دولت
نیکالس مادورو ،رئیسجمهور کنونی ونزوئال است.

