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برگزیت ،کابوسی برای «ترزا می»
تحلیل روز

دورنـــما

روحاهلل مدبر

کارشناسمسائلبینالملل

پارلمان انگلیس رأی به تعویق برگزیت داد

گروه جهان /قانونگذاران انگلیســی که پیشــتر در دو رأیگیری
به طرحهای پیشــنهادی نخســتوزیر کشورشــان برای خروج
اروپا انگلیــس از اتحادیــه اروپــا رأی منفــی داده بودنــد و در روز
چهارشنبه نیز به خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا رأی منفی دادند ،در رأیگیری
روز پنجشــنبه از بــه تأخیر افتــادن اجرای برگزیــت حمایت کــرده و در واقع اعالم
کردند ،خواســتار وقت بیشــتر برای بررســی طرح پیشــنهادی بهتر از ســوی خانم
ی هســتند .ب ه گزارش سایت شبکه خبری سیانان ،در جلسه روز پنجشنبه
ترزا م 
پارلمان انگلیــس 413نماینده به عقب افتادن تاریخ اجرایی برگزیت رأی مثبت
و 202نماینده رأی منفی دادند .حاال خانم نخســتوزیر باید از رهبران  27کشــور
اروپایــی بخواهد پروســه قانونی اجرای برگزیــت را به تأخیر بیندازنــد .در صورتی
ی در روز  20مارس برای بار
کــه اتحادیه اروپا با تأخیر برگزیت موافقت کند ،ترزا م 
ســوم شانس خود را در پارلمان کشــورش امتحان میکند و طرح پیشنهادی خود
برای برگزیت را یک بار دیگر در معرض رأیگیری قرار خواهد داد .او برای این کار
روزهای سختی در پیش دارد زیرا از یک سو باید طرح برگزیت خود را مالیمتر کند
تا نظر نمایندگان پارلمان جلب شود و از سوی دیگر باید اتحادیه اروپا را راضی کند
کــه یک بار دیگر با او درباره طرح برگزیت آن هم طرحی که دوبار اصالح و مالیم
شده مذاکره کنند.

Reuters

نــــما

صدها نفر از خانوادههای داعشی و غیر داعشی بهدنبال حمالت
اخیــر نیروهــای ســوریه دموکراتیک در حــال خــروج از دیرالزور
هستند .یک سرباز کرد دو کودک تنها را بغل کرده است.

دیلیصباح(ترکیه):

تحقیقــات دربــاره یکشــنبه خونیــن
 1972که به مــرگ  13معترض منجر
شده بود ،تحت فشارهای خانواده این
قربانیــان ،به مرحله حســاس رســیده
و دادســتانی ایرلند ،حکم به محاکمه
یکی از سربازان آن زمان داده است.

 370عضــو از  750عضو پارلمان اروپا
مذاکــرات عضویت ترکیــه در اتحادیه
اروپــا را به حالت تعلیق درآوردند .اما
رأی آنهــا فاقد وجاهت قانونی اســت.
زیــرا اغلب آنها در انتخابــات آتی این
نهاد حضور ندارند.

یــک هفتــه پــس از ســقوط هواپیمــای
بوئینــگ در اتیوپــی کــه بــه جــز مــردم
عــادی ،حامــل متخصصــان مبــارزه با
ســرطان و مدیــران اجرایی بــود ،جهان
واکنش خوبی اتخــاذ کرده و میخواهد
این هواپیماها را زمینگیر کند.

نماز جمعه خونین در نیوزیلند

تروریستها با انگیزههای مهاجرستیزی با حمله به دو مسجد در نیوزیلند 49 ،نمازگزار را به شهادت رساندند
الله مهرزاد
خبرنگار

درحالیکهجهانغرببااشتیاق،هرلحظه
منتظــر شــنیدن مــژده «پایان داعــش» در
ســوریه اســت و دونالد ترامپ از ذوق اعالم
چنیــن خبــری نزدیک بــه یک ماه اســت،
چندیــن بار مژده داده بزودی چنین خبری
منتشر خواهد شــد ،ترکشهای خبری تازه
رعشه بر اندام غرب افکند و زندگی روزمره
مــردم جهــان را از هر قومیــت و ملیتی و با
هــر رنــگ و مذهبی ،بــه ویروس هــراس از
تروریســم آغشــته کــرد .خبــری که هشــدار
داد ،نــه تروریســم به خط پایان رســیده ،نه
داعشیهاتنهاتروریستهایجهانهستند
و نه آرامترین سرزمینها از کابوس حمالت
تروریستی در امان.
ســاعت  13:40دقیقــه ظهــر ،صــدای
زمزمــهوار نمازگــزاران که با پــروردگار خود
در حــال راز و نیــاز بودند ،بــه حجرههای دو
مسجداصلی«کرایستچرچ»،بزرگترین
شهر جنوب نیوزیلند فضایی روحانی داده
بــود کــه ناگهــان زوزه نفــرت از لولــه تفنگ
تروریســتهای مهاجرســتیز برخاســت و
در  15دقیقــه رنــگ خــون بر در و دیــوار این
اماکن پاشید .تخم نفرتی که دو سال است،
علیه مسلمانان و مهاجران ریشه در جهان
دوانده ،در جمعه ســیاه نیوزیلند 49 ،کشته
و  48زخمــی برجا گذاشــت که از میان آنها
حــال  20نفــر وخیــم توصیــف شدهاســت.
اعضــای تیــم ملــی کریکت بنــگالدش که
به منظور یک بازی دوســتانه وارد نیوزیلند
شــدند ،هنگام حمله تروریستی در مسجد
النــور قصد ورود به این مســجد را داشــتند
که موفق به فرار شــدند و هیچکدام آسیبی
ندیدند.پلیسمیگوید 4نفرراازجملهیک
زن دستگیر کردهاســت .به گزارش روزنامه
انگلیســی «گاردیــن» ایــن بدتریــن حمله
تروریستی اســت که تاکنون در نیوزیلند رخ
دادهاســت .بنابــر ایــن گــزارش «جاســیندا
آردن» ،نخســتوزیر نیوزیلنــد روز جمعــه
 15مارس را «یکی از سیاهترین وغمبارترین
روزهــای نیوزیلند» ،توصیف کــرد« .مایک
بــوش» ،فرمانــده پلیس نیوزیلنــد که پس
از این حمالت به مســاجد سراسر نیوزیلند
هشدار داد ،درهای این بناها را ببندند ،تأکید
کرد ،پلیس شهر «کرایســت چرچ» ،اندکی
پــس از حمله به دو مســجد النــور و لینوود

موفق به کشــف چند بمب جاســازی شده
در چندین خــودرو و خنثی کردن آنها شــد
و اوضــاع تحــت کنترل آنها اســت .او با این
حال هشدار داد ،در وضعیتی حساس قرار
داریم که امکان هر اتفاقی میرود .از همین
روپلیسامنیتیباگسیلنیروهاوتجهیزات
خــود به اطــراف و اکنــاف این کشــور تالش
کرد ،امنیت و آســایش مردم این کشــور کم
حادثه و کم حاشیه در حاشیه اقیانوس آرام
را فراهم کند .پلیس همچنین با حساسیتی
ویــژه نیروهــای خــود را در ورودی هتلها و
ایستگاههای مرکزی و اماکنی مستقر کرد که
تصور میشد ،میتوانستند از اهداف بعدی
تروریستها باشند .آنها احتمال میدادند،
ممکن اســت تروریســتها قصد حمله به
بیمارســتانها برای کشــتن زخمیهای دو
مسجدی که هدف حمله قرار گرفته بودند
را داشــت ه باشند .این تدابیر بویژه در اماکنی
که مسلمانان حضور دارند ،بیشتر به چشم
مــی خورد.الزم بــه ذکر اســت1.2 ،درصد از
جمعیت نزدیک به  5میلیونی نیوزیلند را
مسلمانانتشکیلمیدهند.
دستگیریمظنونان
بهگــزارش روزنامــه «گاردیــن» در
نخســتین ســاعات حملــه 4 ،نفر کــه یکی
از آنها زن بود ،دســتگیر شــدند .امــا یکی از
آنها پس از بازجویی ابتدایی آزاد شــد .یکی
از افــراد بازداشــت شــده کــه مــردی حدود
20ســاله اســت امــا پلیــس نــام او را فــاش
نکــرده ،امــروز در دادگاه حاضــر میشــود.
اســکات موریســون ،نخســتوزیر اســترالیا
نیــز بــا طــرح این ادعــا کــه این حملــه ،کار
گروههای راست افراطی بود ،خبر داد ،یکی
از مظنونان این حمله متولد استرالیا است و
گفت :استرالیا امروز در کنار نیوزیلند است.
«جاســیندا آردن» ،نخســتوزیر نیوزیلنــد
هم با زیر ســؤال بردن ایدئولوژی کسانی که
پشــت این حمله بودند ،تأکید کرد :کسانی
که در این کشور هســتند ،فارغ از رنگ ونژاد
و مذهب همگی شــهروند نیوزیلنــد و از ما
هستند.اینتروریستهاهستندکهجاییدر
میان ما ندارند.
انگیزهتروریستهاچهبود؟
مــردی کــه نخســتوزیران اســترالیا و
نیوزیلند به او اشاره کردهاند ،جوانی28ساله
بهاسم«برنتونتارانت»استکهاسترالیایی
اســت امــا در نیوزیلنــد زندگــی میکنــد .او
درســت اندکی پیش از این حمله ویدئویی

شاهدان چه گفتند

بهگزارش ســایت شــبکه خبری «سیانان»
نخســتین مســجدی کــه مــورد حملــه قــرار
بـــرش گرفــت ،مســجد النــور بــود .ماهــان ابراهیم
یکــی از شــاهدان این حمله کــه از آن نجات یافتهاســت ،به
خبرنگار این شــبکه گفتهاســت« :من داخل مسجد در حال
دعــا خواندن بودم که تیراندازی شــروع شــد و بیــن  10تا 15
دقیقه ادامه یافت .مسجد النور بزرگترین مسجد اینجا است
و در زمان حمله بیش از  200نفر در مســجد بودند .گلولهها
بیهدف پرتاب میشــدند و مردم را میکشــتند وشیشــهها
را میشکســتند .من و تعــدادی دیگر توانســتیم از دیوار باال
منتشــر کــرد و ضمن معرفی خــود و تأکید
بر اینکه او یک سفیدپوســت عادی از طبقه
کمدرآمــد جامعــه اســت ،هــدف خــود را
«مقابلــه بــا مهاجــرت مســلمانان» اعالم
کــرد و گفــت« :میخواســتم بــه مهاجمان
(منظور او مسلمانانی است که به نیوزیلند
یــا هــر کشــور دیگــری مهاجــرت میکنند)
بگویم که ســرزمین ما هرگز ســرزمین شما
نمیشــود .ســرزمین ما متعلق به ما است
و تا زمانی که یک ســفید پوست زنده باشد،
هرگز نمیتوانید به سرزمینهای ما هجوم
بیاوریــد و جایگزیــن مــردم مــا شــوید ».او
تأکید میکند که این کار را برای کاهش نرخ
مهاجرتبهاروپاانجاممیدهد.الزمبهذکر
اســت ،نرخ بیکاری در نیوزیلند ،بر اســاس
آماری که منتشــر شــده ،در سهماهه پایانی
 2018معادل  4.3درصد اســت که هرچند

برویــم و خودمــان را نجــات بدهیم .وقتــی از دیــوار پریدم،
مــردی را دیــدم که گلوله ســینهاش را شــکافته بــود .پلیس
خیلــی زود آمــد ».او میگویــد ،دوســتش در مســجد لینوود
دومیــن مســجدی که هــدف حمله قــرار گرفت ،بــه او گفته
است تعداد کشتههای این مسجد بسیار کمتر بودهاست .به
گفته پلیس  41نفر در مســجد النور و  8نفر در مسجد لینوود
کشتهشدهاند .مرد دیگری که شاهد حمله مسجد النور بوده
نیــز میگوید :با چشــمان خودم مــردی را دیدم که دخترک
سه ،چهارسالهاش را که از پشت تیر خورده بود ،بغل کرده و
سراغ بیمارستان را میگرفت.

 0.3درصد رشد نسبت به سه ماه سوم این
سالنشانمیدهد،اماآمارباالییمحسوب
نمیشــود .بر روی اســلحه و خشــابهایی
کــه خــود وی تصاویــر آنها را در شــبکههای
اجتماعــی قــرار داده ،نــام فرماندهــان
جنگهای صلیبی نوشته شدهاست .گفته
میشــود« ،تارانــت» تحت تأثیــر «آندرس
برویــک» تروریســت نژادپرســت مشــهور
نروژی اســت که ســال  ،۲۰۱۱در حمالتی به
اردوی جوانــان در نــروژ  ۷۷نفــر را کشــت و
اکنون در حبس ابد به سر میبرد.
همزمان با انتشــار این ویدئــو ،ویدئوی
دهشــتباری از نخســتین لحظــات حملــه
منتشــر شدهاســت کــه در آنهــا مــردی کــه
دوربین فیلمبــرداری روی کاله او قرار دارد
و تصــور میشــود« ،تارانت» باشــد ،با یک
ســاح نیمه خودکار از ســری AR- 15وارد

شکاف در گنبد آهنین

رژیم صهیونیستی در پاسخ  100نقطه در نوار غزه را بمباران کرد
ندا آکیش
خبرنگار

بهانه شــلیک دو موشــک از ســمت نوار
غزه به سوی تل آویو کافی بود تا مقامات
رژیــم صهیونیســتی فرمــان حملــه را به
جنگندهها و بمب افکنهای خود بدهند
و بامداد دیروز جمعه بیش از  100نقطه از
باریکه غزه را که بیش از  13سال است در
محاصــره بیرحمانه قــرار دارد ،بمباران
کننــد .بــه گــزارش شــبکه خبــری المنار،
بــه صدا درآمــدن آژیر خطر در تــل آویو،
پایتخت رژیم صهیونیستی در پنجشنبه
شــب و فرار ســاکنان به سمت پناهگاهها
حاکی از آن بود که ســامانه دفاع موشکی
رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین
باز هم نتوانسته کارش را انجام دهد و دو
موشــک شلیک شــده به تل آویو یکی در
منطقه «جوش دان» و دیگری در منطقه
باز تل آویو فرود آمده بدون آنکه رهگیری
یا منهدم شود .برخی منابع خبری حتی
زخمی شــدن عدهای را بــر اثر این پرتاب
موشکی اعالم کردند.
رژیم صهیونیستی با استقرار چندین
ســامانه پدافنــدی مختلــف در اطــراف
شــهرهای مهم همچون تل آویو ،پیکان،
آرو و پاتریــوت تــاش کــرده اســت ،بــا
موشــکهای شلیک شــده به سمت این
شــهرها مقابله کنــد اما با توجــه به فرود
آمدن موشکها پنجشنبه شب در تلآویو
عمــاً همــه این ســرمایه گذاریهــا که با

همــکاری امریکا صــورت گرفته اســت با
شکست مواجه شد.
مقامــات تــل آویــو هم کــه از یک ســو
خشــمگین از ناکارآمدی سیســتم دفاعی
گنبــد آهنین و از ســوی دیگر تشــنه حمله
به باریکه غزه بودنــد ،به بهانه این پرتاب
موشــکی بســرعت بامــداد دیــروز جمعه
فرمــان حمله به نوار غزه را صادر کردند و
در همان ساعات اولیه 100نقطه از نوار غزه
هدف بمباران صهیونیستها قرار گرفت.
آنهــا ادعــا کردند در ایــن بمبارانها بیش
از  100نقطــه از پایگاههای گــروه مقاومت
اسالمی حماس را هدف قرار دادهاند زیرا
حماس عامل پرتاب موشــک بــه تلآویو
بوده و باید ایــن اقدام تالفی جویانه علیه
حمــاس باشــد .ایــن در حالی اســت که تا
لحظــه تنظیــم گــزارش نــه حمــاس و نه
هیچ یک از گروههای مقاومت فلسطینی
مسئولیت پرتاب موشــک به تل آویو را بر
عهدهنگرفتهبودند.
جروزالــم پســت نیــز در خبــری که با
هــدف گرفتــن انگشــت اتهــام به ســوی
حمــاس و دیگــر گروههــای مقاومــت
فلســطینی تنظیم شــده بود ،ادعــا کرد،
هیأتی از مصر که به نوار غزه آمده بودند
تا درباره توافقهای احتمالی با اســرائیل
توگو کننــد ،پس از
دربــاره نــوار غــزه گف 
پرتاب موشــکی پنجشنبه شب به سمت
تل آویو؛ نوار غزه را ترک کردند.
ایــن در حالی اســت که شــبکه خبری
المنــار بــه نقــل از یــک منبــع در جنبش

جهاد اســامی فلسطین با رد مسئولیت
این حمله موشــکی اعالم کرد ،از نزدیک
تحوالت را زیر نظر دارد .گردانهای شهید
عزالدین القســام شــاخه نظامی جنبش
حماس نیز با صدور بیانیهای اعالم کرد،
هیچ موشــکی به ســمت تل آویو شلیک
نکــرده اســت .در این بیانیه آمده اســت،
ادعــای شــلیک ایــن موشــکها زمانــی
مطرح شــده کــه نشســتی میــان رهبران
حمــاس و هیــأت امنیتــی مصــر دربــاره
تفاهمات و توافقهای حاصله درباره نوار
غزه در جریان بود.
ابومجاهــد ،ســخنگوی کمیتههــای
توگــو با
مقاومــت فلســطین نیــز در گف 
شبکهخبریالمیادینافزود،موشکهای
شلیک شــده به ســمت تل آویو ارتباطی
با گروههــای مقاومت فلســطین نــدارد.
ابومجاهد همچنین گفت :در صورتی که
اشغالگران به حمالتشان به این منطقه
ادامــه دهنــد ،اتــاق عملیــات مشــترک

مســجد شــده و مــردم را بــه خــاک و خون
میکشــد .فیسبوک به درخواســت دولت
نیوزیلند این فیلم را حذف کرده و از مردم
جهانخواست ازبازنشرآنخودداریکنند.
«برنتــون تارانــت» پیــش از این حمله
همچنیندراکانتیدرشبکههایاجتماعی
نیــز اقــدام بــه انتشــار مانیفســت خــود در
87صفحــه کــرد .ایــن مانیفســت دونالــد
ترامــپ را بهعنــوان کســی که نمــاد هویت
سفید و هدف مشترک آنها است ،ستایش
کرده و اســاس خود را افکار مهاجرســتیزی
و اسالمستیزی نهادهاست .این مانیفست،
مردم ترکیــه را به طور خاص مورد خطاب
قرار داده و گفتهاســت« :میتوانید در شرق
در خاک خود با آرامش زندگی کنید .اما در
غرب ،جایی را برای زندگی امتحان نکنید.
زیراشماراخواهیمکشت.مابهقسطنطنیه

آمــده ومســاجد شــما را ویــران میکنیم تا
کنستانتینوپولیسدیگربارمسیحیشود».
به گزارش خبرگزاری «آناتولی» ،رجب
طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری ترکیه در
واکنش بــه حمالت تروریســتی نیوزیلند و
اظهارات منتشر شده از سوی یکی از عوامل
ایــن حمــات اعــام کــرد« :ایــن حمالت
تروریســتی بر اســاس برنامهریزی طوالنی
مدت انجام شده و نمیتوان آن را ناشی از
یک رفتار و تصمیم ناگهانی دانست و بر آن
سرپوش گذاشت .رویکرد مهلکی که ترکیه
و مرا هــدف قرار داده ،همانند ســرطان در
جوامع غربی در حال پیشــروی است ».وی
تأکیــد کرد« :تنها یک دولت تروریســت در
جهان وجود دارد و آن اسرائیل است».
واکنشها
در واکنــش بــه ایــن حادثــه ،اندونــزی
نخســتین کشــوری بود کــه این حمــات را
محکوم کــرد .رنتو مرســودی ،وزیر خارجه
اندونزیبااعالماینکهاحتماالًچندشهروند
این کشــور در میان قربانیان بودهاند ،از این
حادثه ابراز انزجار کرده است .انور ابراهیم،
نخســتوزیر ســابق و رهبر حــزب مخالف
مالــزی ،صــادق خان ،شــهردار مســلمان
لندن ،ترزا می ،نخستوزیر انگلیس ،پاپ
فرانسیس،دونالدترامپ،رئیسجمهوری
امریــکا ،امانوئل مکــرون ،رئیسجمهوری
فرانسه،عمرانخان،نخستوزیرپاکستان،
فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی
اروپــا ،آنــگال مــرکل ،صدراعظــم آلمــان،
نیکوال استورجن ،وزیر اول اسکاتلند ،کمال
فاروقیری،مؤسسهیأت«تماممسلمانان
هندوســتان» ،وحیــداهلل ویســی ،ســفیر
افغانســتان در استرالیا و سازمان آموزشی،
علمــی و فرهنگــی کشــورهای اســامی
«آیسسکو» نیز این حمله را محکوم کردند.
محمدجوادظریف،وزیرامورخارجهایران
نیز ،در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
«مصونیــت در دموکراســیهای غربــی بــرای
ارتقای تحجر باعث میشود که آدمکشهای
اســرائیلی وارد مسجدی در فلسطین شوند تا
به مســلمانان توهین کنند و تروریســتهایی
در نیوزیلنــد از قتلعــام  ۴۹مســلمان پخــش
زنده داشــته باشــند .ریــاکاری غــرب در دفاع
از بیاعتبــار کــردن مســلمانان در قالــب
آزادی بیــان باید پایان یابد ».بهرام قاســمی،
ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایــران نیز این
حمله تروریستی را بشدت محکوم کرد.

رأی سنا به لغو وضعیت اضطراری ترامپ
و توقف حمایت از عربستان

haaretz

تاس :معاون وزیر خارجه کره شمالی اعالم کرد ،پیونگیانگ
دو خط در حال بررسی توقف مذاکرات هستهای با امریکا است.
خبــــر
رویتــرز 167:شــهروند بحرینــی به اتهام تحصن ســال 2017
مقابل منزل شیخ عیسی قاسم مرجع شیعی بحرین ،محکوم به زندان شدند.
آناتولی :وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد :روند انتقال جنگندههای اف  ۳۵امریکایی به
ترکیه بهصورت عادی و بدون مشکل در حال انجام است.
ســایت النشره :رئیس هیأت حقوق بشر عربســتان در جلسه حقوق بشر سازمان
ملل مخالفت خود را با بینالمللی کردن پرونده جمال خاشقجی اعالم کرد.
رویترز :دســتکم پنج ســرباز ارتش افغانســتان در حمله هوایی امریکا در والیت
اروزگان جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری فرانســه :معاون وزیر کشور فرانســه اعالم کرد ،فرزندان تروریستهای
فرانسوی که در سوریه بازداشت هستند ،فعالً به کشور بازگردانده نمیشوند.
بیبیسی«:بتواورورک»کهدرانتخاباتمیاندورهایامریکاتامرزشکستتدکروزدر
رقابتهایمجلسسناپیشرفت،نامزدیخودرا برایریاستجمهوریاعالمکرد.

ایندیپندنت(بریتانیا):

نیویورکتایمز(امریکا):

Reuters

«برگزیــت» کوتــاه شــده عبــارت انگلیســی خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا
« »Britain exits the European Unionاســت کــه منظــور از بریتانیــا مجموعــه
(انگلستان ،اسکاتلند ،ولز و ایرلند شمالی است)؛ طرح برگزیت برای نخستین بار
و پس از فشــار مدافعان این پروژه بر دولت محافظهکار «دیوید کامرون» در ســال
۲۰۱۵؛ توســط وی اعالم شــد و از مردم بریتانیا درخواســت شــد که در همهپرســی
درخصوص این پروژه بسیار مهم و راهبردی که بهصورت مستقیم در روند قواعد
تجــاری ،سیاســی و قضایــی این کشــور با ســایر اعضای اتحادیــه اروپــا تأثیر جدی
خواهد داشت ،شرکت و با رأی خود در مورد آن اعالم نظر کنند .در این میان همه
نظرسنجیهای مراکز معتبر حاکی از آن بود که مردم بریتانیا با این طرح مخالفت
خواهنــد کــرد ،ولی در کمال تعجب و البته با شــرایط بســیار نزدیک و به اصطالح
«لبهمــرزی» این طرح با  ۵۳درصد آرا موافق به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و با
وجود موج عظیم اعتراضات مدنی و مواضع مخالفان نخبگان تأیید شد.
در این راستا دیوید کامرون که خود از مخالفان برگزیت بود مجبور به استعفا شد؛
لذا شرایط بهگونهای رقم خورد که به خاطر شرایط ویژه و تاریخی بریتانیا هیچ کدام
از اعضای حزب اکثریت محافظهکار ،حاضر به پذیرش مســئولیت نخستوزیری
نشدند و در این میان «ترزا می» بدون رقیب در  ۱۳جوالی ۲۰۱۶مسئولیت دولت را
برعهده گرفته و تعهد داد با توجه به رأی مردم اقدامهای برگزیت را عملیاتی کند.
ی به خاطر ســنت
امــا برخــاف تصورات «آنگلو ساکســون» و موضــع باالی ترزا م 
دیرینــه بریتانیایــی ،آنطــور کــه او تصور میکــرد ،این خروج به ســادگی نبــود و از
همان ابتدا لندن و بروکســل دچار مشــکالت ماهوی شــدند .اختالفات اساسی در
نحوه مباحث تجاری ،وضعیت چالشــی و بســیار مهم مرز میان ایرلند شــمالی و
جمهوری ایرلند ،اختالف در ساز و کار مرز سخت؛ ابهامات طرح «حفاظ» و شرایط
دورانگذار بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپا تا  ۲۰۲۰شرایط مهاجران و نیروی کاری
که از اتحادیه اروپا بهصورت مستمر به بریتانیا مراجعت میکرد ،مباحث قضایی
و پروندههای باقی مانده از مهمترین اختالفاتی بود که از  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۹بیسرانجام
و نتیجــه اساســی باقی مانــد؛ حتی طرح موســوم به «چکرز» که توســط خانم می
ارائه شــد ،از همان ابتــدا با مخالفت جدی هم حزبیها و حــزب مخالف «کارگر»
در مجلس عوام مواجه شــد و نتوانســت اقبال داخلی را کســب کند چه برســد به
اقبال و موافقت بروکسل را؛ در این راستا ماه گذشته مجلس عوام با اکثریت قاطع
طرح برگزیت را رد کرد به عبارتی با  ۴۳۲رأی مخالف در برابر تنها  ۲۰۲رأی موافق
طرح از دســتور کار خارج شــد و هم با پیشنهاد «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر؛
ی طرح شــد که البته وی بعد از رأی اعتماد مجدد خود متعهد
عدم کفایت ترزا م 
شــد ظرف یک ماه طرح جدید و اصالحات را به مجلس عوام ارائه دهد؛ حال در
رأی مجدد مجلس عوام عالوه بر ابهامات گذشــته خبرها و اتهام ارائه رشــوه یک
ی به برخی قانونگذاران گریبان وی را فشرد و بر
میلیارد و  ۶۰۰میلیون پوندی تراز م 
رأیگیری مجدد مجلس عوام تأثیرگذار بود و موجب شد مجدداً برای دومین بار
با مخالفت مجلس عوام مواجه شــود .عدم رأی مجدد به طرح ترزا می ،شکست
فاحشــی برای حزب محافظهکار بریتانیا اســت و طبق نظر کارشناســان انگلیسی
در صد ســال اخیر بیسابقه بوده اســت .این امر موجب خواهد شد انشقاق درون
حزب محافظهکار میان دو جریان اصلی (سنتی و حامی برتری بریتانیا و معتقد به
حفظ سنتهای ملی با محوریت سلطنت و لیبرالهایی با منش آزادسازی فضای
اقتصادی و ایجاد فضای کسب و کار مشارکتی با اتحادیه اروپا) بسیار نمایانتر گردد.
حال با تصویب طرح تعویق ،خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مجلس عوام بریتانیا
به منظور داشتن فرصت مناسب و بهتر برای کسب توافقی برد-برد ،برای خروج
از اتحادیه اروپا که البته نیاز است این موضوع به تأیید تمام  ۲۸عضو پارلمان اروپا
ی را خطیرتر کرد که البته این تعویق از دردسرهایش
هم برســد ،مســئولیت ترزا م 
نخواهد کاســت و وی روزهای بســیار پر چالشــی را پیش رو خواهد داشت .افزایش
آمار درخواســت تابعیت کشــور جمهوری ایرلند که به گزارش وزارت امور خارجه
بریتانیا از تعداد  ۴۶هزار در ســال  ،۲۰۱۵به یکصد هزار در ســال  ،۲۰۱۸خود یکی از
مباحث مهم نگرانکننده برای حاکمان بریتانیایی است.

تداوم نبردها در دیرالزور
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گروههــای مقاومــت پاســخ هماهنــگ و
یکدســتی را به این حمالت خواهند داد.
مقاومت اجازه نخواهد داد که اشغالگران
از حمــات بــه غــزه بــرای تبلیغــات
انتخاباتــی خــود اســتفاده کننــد و بدانند
کــه مقاومت بــا پاســخ به ایــن حمالت،
شکست سختی به آنها وارد خواهد کرد.
حازم قاســم ،ســخنگوی حماس نیز
گفت ،با وجود حمالت اسرائیل علیه نوار
غزه ،مردم فلسطین از مبارزه با این رژیم
عقب نخواهند نشست و مبارزه خود را تا
شکستن محاصره ظالمانه ادامه خواهند
داد .اراده ملت مقاومت بســیار سختتر
از حد تصور اشــغالگر متجاوز است و این
اراده میتوانــد پیــروزی را محقــق کند .به
گــزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ســوریه
(ســانا) ،در جریان بمباران بامــداد دیروز
نوارغزهتوسطصهیونیستهابندرجدید
غزه در غرب خان یونس هدف قرار گرفت
و یک زوج فلسطینی هم زخمی شدند.

کبــری نظــری  /ایــن روزهــا حتــی مجلــس ســنا بــا اکثریــت
جمهوریخواههممطابقمیلدونالدترامپ،رئیسجمهوری
امریکا جمهوریخــواه امریــکا کار نمیکنــد و در یــک روز هــم رأی به
لغــو وضعیت اضطــراری ملی میدهد و هم رأی به توقف حمایت واشــنگتن از
ائتالف متجاوز عربی در یمن .به گزارش خبرگزاری رویترز ،مجلس سنای امریکا
در جلســه روز پنجشنبه خود به لغو وضعیت اضطراری ملی که ترامپ با هدف
تأمیــن هزینه طرح دیوار مرزی اعالم کرده بود ،رأی داد تا آقای رئیس جمهوری
مجبــور شــود بــرای به کرســی نشــاندن حرف خــود دربــاره بودجــه دیــوار مرزی
مکزیک – امریکا از نخســتین حق وتوی خود اســتفاده کند .ترامپ که در روزهای
گذشــته احســاس کرده بود ،ســنا به لغو وضعیــت اضطراری ملــی رأی دهد ،در
پیامها و مصاحبههای پیشدستانه قول داده بود ،از حق وتوی خود استفاده کند.
ترامپ روز پنجشــنبه نیز در واکنش توئیتری به رأیگیری ســنا نوشــت ،این اقدام
ســناتورهای جمهوریخــواه در واقــع یــک رأی آری بــرای نانســی پلوســی ،رهبــر
دموکــرات مجلــس نماینــدگان و آری گفتن به «جــرم» و «مرز بــاز» مورد عالقه
دموکراتهاســت .پیــش از ایــن ،مجلــس نماینــدگان امریــکا به لغــو وضعیت
اضطراری در امریکا رأی داده بود و تحلیلگران نیز پیشبینی کرده بودند که ســنا
نیز مایل به لغو این وضعیت اضطراری باشــد زیرا در روزهای گذشــته  4ســناتور
جمهوریخواه رسماً اعالم کرده بودند که از وضعیت اضطراری اعالمی ترامپ در
کشورشانحمایتنمیکنند.
اتفاق دیگری که در جلسه سنای روز پنجشنبه رخ داد این بود که نمایندگان سنا به
قطعنامه توقف حمایت نظامی امریکا از ائتالف متجاوز تحت رهبری عربستان
در جنگ یمن رأی مثبت دادند و این قطعنامه با  ۵۴رأی موافق در مقابل ۴۶رأی
مخالف به تصویب رســید .در مورد این قطعنامه نیز اگرچه جمهوریخواهان در
سنا اکثریت را در اختیار دارند اما هفت تن از آنها به جبهه دموکراتها پیوسته و
به این قطعنامه مطرح شــده توســط دموکراتها رأی مثبت دادند .حامیان این
قطعنامــه معتقدند که دخالــت امریکا در جنگ یمن نقض قانون اساســی این
کشور است؛ زیرا طبق این قانون کنگره اختیار اعالم جنگ را دارد.
قانونگــذاران مجلــس نماینــدگان امریــکا بــا اکثریتی قابــل توجــه قطعنامهای
غیرالزامآور را تصویب کردند که انتشار «علنی» گزارش رابرت مولر از تحقیقات
درخصوص پرونده مداخله روســیه در انتخابات امریکا را خواســتار میشود .این
رأیگیــری بــا نتیجــه  ۴۲۰رأی موافق و بدون هیــچ رأی مخالفی بــا حضور چهار
نمایندهجمهوریخواهبرگزارشد.

