جهان

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

پنجشنبه  27دی 1397

سال چهارم شماره 1069

توافق برگزیت نخستوزیر در پارلمان با شکستی سنگین و تاریخی رد شد

خبر

آوار«نـه» بر سر«مـی»

در مقابل  ۲۰۲رأی موافق ۴۳۲ ،نماینده با توافق دولت مخالفت کردند
همدلی| گروه سیاســی :پریروز ،وقتی ترزا
می بــرای تعیین تکلیف ســرانجام طرحش به
پارلمــان بریتانیا میرفت ،کمتر کســی انتظار
داشــت او بتواند پیروز بیرون بیاید ،اما احتماالً
تعداد کســانی که انتظار این شکست سنگین را
داشتند ،از آن هم کمتر بود .توافقی که ترزا می
برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با این اتحادیه
تنظیم کرده بود ،سهشنبه با رکوردی تاریخی در
پارلمان رد شــد تا جای شــک و تردید چندانی
در سرنوشــت این طرح باقــی نماند .در پارلمان
۶۵۰نفــری بریتانیا ،در مقابــل فقط  ۲۰۲رأی
موافق ۴۳۲ ،نماینــده رأی مخالف به این طرح
دادند تا با  ۲۳۰رأی اختالف ،فاصله رأی از تعداد
موافقان بیشتر شود.
فاصلــه  ۲۳۰رأی مــی را در صفحــات تاریخ
بریتانیا وارد کرد .به گزارش رسانههای انگلیس،
آخرین بار که شکســتی در این ابعاد در پارلمان
به دولت تحمیل شده ،در سال  ۱۹۲۴و در دولت
حداقلی حزب کارگر بوده که در آن ،نخستوزیر
رمزی مکدونالد در پرونده مربوط به حکم علیه
یک روزنامه ،با فاصله  ۱۶۶رأی شکســت خورد.
گاردین گزارش میدهد ،شکســتهای با فاصله
بیش از ۱۰۰رأی در تاریخ نادرند .مکدونالد در
همان روز  ۸اکتبــر  ،۱۹۲۴دو بار با فاصلههای
 ۱۶۶و  ۱۶۱رأی شکســت میخــورد و یک بار
دیگــر در  ۲۳ژوئــن همان ســال در یک طرح
مســکن با فاصله  ۱۴۰رأی .گاردین مینویســد
در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ،شکستهای
سنگین در ســال  ۱۹۷۹با فاصله  ۸۹رأی و در
سال  ۱۹۷۸با فاصله  ۸۶رأی بودهاند.
این شکست تاریخی در حالی به دولت تحمیل
شد که ترزا می دو سال صرف مذاکره با اتحادیه
اروپا و نیز با نمایندگان پارلمان برای تنظیم این
طرح کرده بود .این طرح بنا بود یک ماه پیش ،در
آخرین ماه ســال  ۲۰۱۸به رأی گذاشته شود اما
یک روز قبل از موعد مقرر ،نخســتوزیر با اشاره
به اینکه ارائه طرح در آن زمان منجر به شکستش
خواهد شــد ،رأیگیری را یک ماه عقب انداخت

تــا در طول این یک ماه و بــا عبور از تعطیالت
آغاز سال ،بتواند با مذاکره و فشار افکار عمومی و
نیز با گرفتن تضمینهای بیشتر از اتحادیه اروپا
حمایت بیشتری در پارلمان جلب کند.
دولت ترزا می طبق قانونی که در همین هفته
پارلمان تصویب کرده بود ،قاعدتا باید در سهروز
آینده پیشنهاد بعدی خود را ارائه کند .پیشتر هم
تصور میشــد که در صورتی که فاصله رأی کم
باشد ،مث ً
ال در محدوده  ۵۰تا  ۷۰رأی ،می دوباره
همین طــرح را با تغییرات اندک یــا با دریافت
تضمینهای بیشــتر از اتحادیه اروپا به پارلمان
بیاورد و شــاید بتواند نمایندگان را قانع کند؛ اما
با شکست سنگینی که طرح خورد ،به جای ارائه
طرح جایگزین در سهروز آینده تعیین سرنوشت

 ۱۴کشته شامل  ۲نظامی آمریکا ،قربانی
حمله انتحاری در سوریه

از سال  ۱۹۲۴سابقه نداشته است که دولت با فاصله بیش از ۱۰۰رأی در طرحی شکست بخورد

نخستوزیر به روز بعد موکول شد.
بالفاصله بعد از این شکســت ،جرمی کوربین،
رهبر حزب کارگر درخواست رأی عدم اعتماد به
دولــت را به پارلمان ارائه کرد .این رأی دیروز در
پارلمان به رأی گذاشته شد و تا لحظه تنظیم این
گزارش ،جلســه هنوز در جریان بود .در صورتی
که می دوباره شکســت بخورد و برکنار شود ،با
توجه به شکنندگی ائتالف حاکم ،احتمال میرود
بریتانیا ناچار به برگزاری انتخابات دوباره باشــد؛
کارشناســان اما پیشبینی میکردنــد او از این
جلسه جان سالم به در برد.
در حــال حاضر ،بــدون وجود هیــچ توافقی،
بریتانیا همچنان در مســیر خــروج از اتحادیه
اروپاســت و حــدود دو ماه و نیــم دیگر ،بدون

توافــق از اتحادیه خارج خواهد شــد ،مگر اینکه
درخواست تعویق تاریخ اعمال بند  ،۵۰مربوط به
خروج را به اتحادیه اروپا ارائه دهد.
تنها گزینه جــدی جایگزین طرح می ،توافقی
شــبیه نروژ است که آن هم فع ً
ال هوادار چندانی
در پارلمــان نــدارد .بعد از شکســت طرح می،
احتماالت اصلی ،برگزاری همهپرســی دوم برای
لغــو برگزیت و برگزیت بدون توافق هســتند و
گزینه انتخابات سراســری برای تغییر دولت نیز
هنــوز مطرح اســت؛ اما در فاصلــه باقیمانده تا
مارس ،ممکن اســت اتفاقات دیگری بیفتد .اگر
بریتانیا بخواهد همهپرســی مجــدد یا انتخابات
سراســری برگزار کند احتماالً ناچار به کســب
مهلــت از اتحادیه اروپا خواهد بــود .با توجه به

اینکه برای تعویق زمان خروج الزم اســت تمام
اعضای اتحادیــه موافقت کرده باشــند ،برخی
ناظران معتقدند موافقــت اتحادیه با این تعویق
صددرصدی نیست.
اولین واکنشهای اتحادیه اروپا به این رأی در
صحبتهای ژان کلود یانکر رئیس کمیســیون
اروپا ،دونالد تاسک ،رئیس شورای اروپا و میشل
بارنیه ،مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا در مسئله
برگزیت دیده شد.
یانکــر در بیانیــهای با ابراز تأســف از نتیجه
رأی مجلس عوام بریتانیا گفــت« :بریتانیا باید
هر چه زودتر قصد خود را مشــخص کند .زمان
تقریباً تمام اســت ».بارنیه با موضع مشابهی در
سخنانش در پارلمان اروپا این مصالحه را بهترین
مصالحه ممکن خواند و گفت اکنون بریتانیاست
که باید مشــخص کند که چــه طور میخواهد
ادامه دهد.
اما شــاید جالبتوجهترین موضع را تاســک
گرفت .بســیاری از ناظــران بریتانیایی معتقدند
زمان آن رســیده که بریتانیا از برگزیت دســت
بردارد .بعد از شکســت این طرح نیز گروهی از
نمایندگان عضو حزب کارگــر به جمع حامیان
برگزاری همهپرســی مجدد پیوســتند .اتحادیه
اروپا تا امروز موضعی رســمی در این باره نگرفته
بــود و بلکه گاهی مقاماتش اعالم کرده بوده این
اتحادیه قصد نــدارد در این زمینه دخالتی کند.
تنها موضع اروپایی ،حکمی حقوقی بود که نشان
مــیداد بریتانیا میتواند به صــورت یکجانبه،
برگزیت را لغو کند و در اتحادیه اروپا بماند.
این وضعیت اما سهشنبه با اظهارنظری از سوی
تاســک ،تقریباً تغییر کرد ،با توییتی که به نظر
تلویحاً همان چیزی را میگفت که بســیاری از
ناظــران اروپایی فکرش را میکردند« :اگر توافق
غیرممکن اســت و هیچ کس “بــدون توافق” را
نمیخواهد ،چه کســی ســرانجام شجاعت این
را خواهد داشــت که بگوید تنها راه حل ممکن
چیست؟»
پاسخ این سؤال ،فعالً نه کوربین است ،نه می.

کانادا برای دختر عربستانی محافظ شخصی اختصاص داد
یورونیوز فارسی| دولت کانادا برای حفظ امنیت رهف
محمد القنون ،دختر ۱۸ساله عربستانی ،محافظ شخصی
تعیین کرد .محمد القنون پس از سفر خانوادگی به کویت
عازم تایلند شد .او بنا داشت از تایلند به استرالیا برود که
پاســپورتش توقیف شد اما سپس به کانادا پناهنده شد و
هم اکنون ساکن این کشور است.
رهف اعالم کرده بود که از ســوی خانــواده تهدید به
مرگ شده و همراه با خانواده شرایط خوبی برای زندگی
در عربستان نداشت اســت .او امروز در بیانیهای در یک
نشســت خبری اعالم کرد« :استرسهایم از بین میرود
وقتی میبینم دولت کانادا به من اجازه اقامت داده است».
ماریو کاال ،مدیر اجرایی خدمات مهاجران در کانادا نیز
اعــام کرده که تدابیر امنیتی الزم برای حفاظت از رهف
در کانادا در نظر گرفته شــده اســت و دولت کانادا تیم
حفاظتــی را برای این نوجوان عربســتانی در نظر گرفته
است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
روز چهارشــنبه گذشته با درخواســت پناهندگی رهف
محمد القنون موافقت کرده بود.
برخی تهدیدها در شــبکههای اجتماعی علیه
رهف
ماریــو کاال همچنین افزود« :مــا باید اطمینان حاصل

پایان دهد.
زندگی سخت زنان در عربستان
عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که به دلیل
قوانین ســختگیرانه در مورد زنان شناخته میشود .این
کشــور بارها به دلیل گزارشهای مبنی بر تبعیض علیه
زنان و مجازات سختگیرانه موردانتقاد قرار گرفته است .از
جمله مجازاتهای ســنگین در این کشور مجازات اعدام
به دنبال ترک دین اســام است .رهف پیش از این اعالم

کرده بود که در عربســتان با او محترمانه رفتار نمیشد و
او نمیتوانست خودش باشد.
او همچنین گفته بود که در عربستان به جز معدود زنان
خوششانسی که خانواده روشــنفکری دارند دیگر زنان
تحت قیمومیت مردان خانواده هســتند .آنها نمیتوانند
مســتقل باشــند و برای انجام هر کاری به مجوز مردان
خانــواده نیاز دارند .هر زنی که فکر فرار کند هم مجازات
سنگینی در انتظارش است.

سوریه

آنکارا فقط زبان اشغال و تجاوزگری میداند

ایلنا| یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه
و مهاجران سوریه اعالم کرد که اظهارات رئیس
جمهوری ترکیه بیانگر ادبیات اشغال و تجاوزگری
اوست و رفتارهایش با سادهترین مبانی و اهداف
منشور سازمان ملل در تناقض است.
به گزارش ســانا ،یک منبع رسمی در وزارت
امــور خارجه و مهاجران ســوریه اعالم کرد که
اظهارات «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهوری
ترکیه یک بار دیگر نشــان میدهد که این نظام
توگوهای آســتانه حامی تروریســتها
در گف 
بوده و فقط با زبان اشــغالگری و تجاوز صحبت
میکند ،ترکیه رژیم سرکش و غیر مسئولی است
که رفتارهایش همیشه با اصول اساسی و اهداف
منشور سازمان ملل متحد در تناقض است و تمام
قطعنامههای بینالمللی را که همیشه بر احترام
به تمامیت ارضی سوریه و مردم این کشور تأکید
میکند ،نادیده میگیرد.
این منبع در ادامه افزود« :دولت سوریه تأکید
میکند که هر نوع تالشی برای آسیب رساندن

به وحدت سوریه ،تجاوز آشکار و اشغال مستقیم
خاک این کشور و گسترش و حمایت از تروریسم
بینالمللی است که دمشق از هشت سال پیش با
آن در حال جنگ است».
ایــن منبع در پایــان گفت« :دولت ســوریه
همیشــه و همواره با تمام ابزارها و امکاناتی که
در اختیار دارد ،در مقابل اشکال مختلف تجاوز و
اشغالگری که ترکیه هم از آن مستثنی نیست،
ایســتاده و از ملت و حفظ تمامیت ارضی خود
دفاع میکند».

هشدار طالبان به آمریکا« :گفتوگوهای
صلح را به تعویق میاندازیم»

ایســنا| گروه طالبان به آمریکا هشــدار داده که اگر
گفتوگوهای صلح را «صادقانه» پیش نبرد و از تاکتیک
فشــار اســتفاده کند ،این مذاکرات را به تعویق خواهند
انداخت .در اعالمیه طالبان که شــب گذشته منتشر شد
آمده که قرار بود خروج نیروهای خارجی و عدم استفاده
از خاک افغانســتان علیه کشــورهای دیگر ،موضوعات
اصلی مورد بحث در گفتوگوهای صلح باشــد اما اکنون
آمریکاییها میخواهند موضوعات تازهای را مطرح کنند.
اعالمیه طالبان در حالی منتشر میشود که روز گذشته
برخی منابع طالبان به بیبیسی گفتند که پاکستان یک
عضو ارشد این گروه را برای فشارآوردن بر طالبان ،در خالل
گفتوگوها با آمریکا بازداشت کرده است.

سئول تعبیر «دشمن» برای کرهشمالی را
از گزارش دفاعی خود حذف کرد

درحالی که اوضاع در شبهجزیره کره و روابط میان سئول
و پیونگیانگ در حال تغییر است ،وزارت دفاع کره جنوبی
در گزارش جدید دفاعی خود واژه «دشمن» را که به کره
شمالی اطالق میشود ،حذف کرد .به گزارش خبرگزاری
اسپوتنیک ،پیش از انتشار این سند ،رسانههای کره جنوبی
گفته بودند که دولت ســئول در نخســتین گزارشش از
استفاده از اظهارات تند و شدید درباره کره شمالی امتناع
میکند؛ در گزارشهای دفاعی دولتهای قبلی ،سئول کره
شمالی را به صورت مستقیم دشمن خود میدانست.

کاهش تولید نفت لیبی
به دلیل بستهشدن بندر «سدر»

یواسای تودی:
900هزار نفر از اهالی تنسی با تداوم
تعطیلی دولت دچار مشکل غذایی میشوند

یمن
واکنش تند دمشق به اردوغان:

یورونیوز فارسی| سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه
میگوید در حملهای انتحاری که در شهر منبج سوریه به
وقوع پیوســت  ۱۴نفر کشته شدند .بنا به همین گزارش
این حمله انتحاری در نزدیکی یکی از گروههای گشتزنی
ائتالف تحت رهبری آمریکا در سوریه روی داده است .دو
تن از افرادی که در این حمله کشته شده است نظامیان
آمریکاییبودند.گروهیازکشتهشدگانغیرنظامیهستند.
خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) تعداد نظامیان آمریکایی
کشتهشــده را چهار نفر گزارش کرده است .شبهنظامیان
شورای نظامی منبج که کنترل این شهر در شمال سوریه
را در دست دارند وقوع این حمله انتحاری را تائید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز یک شــاهد عینی از حمله
انتحاری به گروه گشــتزنی ائتالف تحت رهبری ایاالت
متحده خبر داده است.

ایلنا| به گزارش رویترز ،مؤسســه ملی نفت لیبی اعالم
کرد که شــرکت نفتی واحه تولید روزانه خود را به دلیل
شرایط نامســاعد جوی بندر صادراتی «السدر» که منبع
تغذیه این شرکت است ،به میزان  ۸۸هزار بشکه کاهش
داده اســت .یکی از کارکنان بنادر و کشتیرانی این کشور
پیشتــر گفته بود که تمام بنادر روز سهشــنبه به علت
شرایط نامساعد جوی بسته شده است.

کانادا

کنیم که او هیچوقت تنها نماند .ما دیدارهای بیشــتری
خواهیم داشــت تا ببینیم چه کارهای دیگری باید انجام
دهیــم .البته ما هیچ تهدیدی مشــاهده نکردهایم اما در
شــبکههای اجتماعی مواردی از تهدید بوده که باید آن
را ارزیابی کنیم».
رهــف که این روزها نــام خانوادگی خــود را نیز کنار
گذاشــته اســت ،پس از فــرار به تایلند توانســت توجه
جهانیــان را به خود جلب کند .پیشتر ،وقتی که وی بنا
داشت به استرالیا برود پاسپورتش از سوی دولت عربستان
توقیف شده بود.
توییتر رهف را نجات داد
رهف در توییتر درخواســت پناهندگــی و کمک کرد.
او اعالم کرد که به طور رســمی برای پناهندهشــدن به
هر کشــوری که او را از آسیب و شکنجه خانواده برهاند
اســتقبال خواهد کرد چرا که ادعا کرده بود ترک مذهب
کرده است و مجازات این کار از سوی خانواده او سنگین
بود ،ادعایی که میتوانســت برایش در کشــور عربستان
حکم ارتداد و در نتیجه مجازات اعدام به دنبال داشــته
باشد.
رهف پیش از این به شــبکه ای.بی.سی استرالیا گفته
بــود که او نامه خداحافظی نوشــته و تصمیم گرفته بود
اگر مجبور به بازگشــت به عربســتان شود به زندگیاش
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دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن اعالم کرد

آغاز نشست گروههای یمنی در اردن با محوریت تبادل اسرا

ایلنا| دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن اعالم کرد که نشست کمیته
فنی مأمور پیگیری اجرای توافق تبادل اسرای یمنی روز چهارشنبه در امان آغاز
شده و تا دو روز ادامه دارد.
به گزارش القدس العربی« ،حنان البدوی» سخنگوی «مارتین گریفیتس»
فرســتاده ویژه سازمان ملل در یمن اعالم کرد که نشست گروههای یمنی با
موضوع تبادل اســرا با نظارت سازمان ملل در پایتخت اردن از روز چهارشنبه
آغاز شده و تا دو روز ادامه دارد.
بدوی گفت« :این نشست با حضور نمایندگانی از دفتر نماینده سازمان ملل و
صلیب سرخ جهانی در کمیته مربوط به پیگیری اجرای توافق پرونده اسرا آغاز
شده است» .وی تأکید کرد که گریفیتس از اردن برای حمایت از تالشهای
صلح در یمن و موافقت با میزبانی این نشست تشکر و قدردانی کرده است.
سخنگوی گریفیتس توضیح داد که این نشست کامال تخصصی است و در
راستای پیگیری اجرای نتایج رایزنیهای سوئد برگزار میشود .وی درباره سطح
نمایندگان گروههای یمنی گفت همان افرادی هستند که توافق را امضا کردند
اما اشارهای به نام آنها نکرد.
دولت مستعفی یمن و جنبش انصار اهلل به دنبال رایزنیهای صلح سوئد در
تاریخ  ۱۳دسامبر در زمینه پرونده استان الحدیده در غرب یمن و نیز موضوع
تبادل اســرا و زندانیان دو طرف که تعدادشان بیش از  ۱۵هزار نفر است ،به
توافق رسیدند.

ایرنا| به گزارش یواسای تودی ،تعطیلی بخشی از دولت
فدرال آمریکا که تاکنون طوالنیترین تعطیلی دولت در
تاریخ این کشــور بوده ،عواقب گســتردهای را بر زندگی
روزمره بســیاری از ســاکنان ایالت تنسی تحمیل کرده
است .خانوادههای زیرخط فقر ،برای سیرکردن شکم خود
به برنامه کمک تغذیه الحاقی ( )SNAPکه با نام برنامه
کوپن غذا شناخته میشــود ،وابسته هستند .در صورت
تداوم تعطیلی دولت فدرال ،دسترسی بیش از  900هزار
نفر از ســاکنان ایالت تنسی از جمله کودکان تهیدست،
سالمندان و معلوالن ،به این برنامه قطع می شود .بودجه
برنامه کمک تغذیه الحاقی از طریق فرآیند سالیانه فدرال
تامین می شود که تحت تاثیر تعطیلی دولت قرار گرفته
است.

مخالفان حزب حاکم پاکستان
ائتالف ضددولتی تشکیل دادند

ایرنا| سران احزاب مخالف دولت حاکم پاکستان نظیر
حزب مردم ،مســلم لیگ نواز و حزب ملی بلوچستان بر
اتخاذ راهکار مشترک علیه دولت توافق کرده و در نخستین
دیدار رسمی آصف زرداری با رهبر جناح مخالف مقرر شد
که کنترل مجلس سنا را در دست بگیرند .نشست احزاب
مخالف دولت بنا به دعوت شــهباز شــریف رهبر جناح
مخالف مجلس ملی برگزار شد و آصف علی زرداری رهبر
نمایندگان پارلمانی حزب مردم ،بالول بوتو زرداری رئیس
حزب مردم ،اسد محمود و موالنا عبدالواسع به نمایندگی
از مجلس متحده عمل ،شاهد خاقان عباسی ،احسن اقبال
و رانا تنویر حسین از حزب مسلم لیگ نواز در این جلسه
حضوریافتند

ماکرون :بعضی از فقرا ادا در میآورند

بدوی تأکید کرد که این نشست پشت درهای بسته برگزار میشود و رسانهها
اجازه حضور ندارند.
توگوها موافقت
اردن روز قبل با درخواست سازمان ملل برای میزبانی گف 
کرد« .ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن نیز روز پنجشنبه پس از دیدار با «خالد
الیمانی» وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در امان خبر درخواست نماینده ویژه
سازمان ملل در یمن را برای برگزاری این نشست اعالم کرد.
الصفدی این خبر را یک روز پس از گزارش گریفیتس در شــورای امنیت
سازمان ملل و تاکید بر برگزاری نشست کمیته ناظر بر پرونده تبادل اسرا در
امان اعالم کرد.

یورونیوز فارســی| تازهترین اظهارات رئیسجمهوری
فرانســه واکنشهای زیادی را در این کشــور به ویژه در
فضای مجازی به دنبال داشته است .امانوئل ماکرون روز
سهشنبه ۲۵دی در جریان بازدید سرزده از شهر گاسنی
در شمال فرانسه گفت« :کسانی که معضل مالی دارند باید
مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشند .بعضی از این افراد
درست عمل میکنند ولی بعضیشان ادا درمیآورند ».او
که در نشست شورای شهر گاسنی ،شهر کوچکی واقع در
۸۰کیلومتری شمال غربی پاریس سخن میگفت اضافه
کــرد« :این افراد [فقرا] خودشــان باید در رفع فقر نقش
داشته باشند ،باید آنها را در نظر گرفت ،به آنها مسئولیت
داد و به آنها کمک کرد تا از پس مشکالت برآیند».

