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حمله تروریستی به دو مسجد در شهر کرایستچرچ ،حداقل  ۴۹قربانی بر جای گذاشت

خبر

جهل مسلح ،این بار در نیوزلند

همدلی| گروه سیاسی -روحاله نخعی :بزرگترین حادثه
تیرانــدازی جمعی در تاریخ نیوزلند ،دیــروز و در زمان اقامه نماز
جمعه در دو مسجد شهر کرایستچرچ اتفاق افتاد .مردی که پیش
از اقدام تروریستیاش در اینترنت در بیانیهای ۷۴صفحهای مواضع
خــود بر ضدمهاجران را توضیح داده بــود ،در تالش برای کاهش
مهاجرت به «اروپای غربی سفید» دو حمله مسلحانه به مسجدهای
«نور» و «لینوود» را در زمان شلوغی آنها ترتیب داد تا با حداقل
 ۴۹قربانی و  ۴۸زخمی ،بزرگترین کشتار جمعی یکنفره تاریخ این
کشور را رقم زده باشد .یکی از نقاط قابلتوجه در این بیانیه ،ستایش
«سمبل
«ترامپ» توسط این تروریست است که در نوشتههای او
ِ
ِ
حول هدفی مشترک است».
نوآفرینی
هویت سفید ِ
ِ
این تروریست در زمان حمله نیز اقدام به پخش مستقیم اینترنتی
حمالت خود از زاویه دید اول شــخص کرد .ویدئویی که او در این
فرایند تولید کرده است ،فیلمی کامل از روند کشتار مردم حاضر
در مساجد است .این ویدئو از سوی مقامات و رسانهها «هولناک»
توصیف شده است .رسانههای خارجی هم به دلیل شدت جنایت
به تصویر کشــیده شده در این ویدئو و هم به این دلیل که پخش
تصویر این اقدام خواست تروریست بودهاست ،از پخش آن خودداری
میکنند .از مردم نیز خواسته شده تا زمانی که مدیران شبکههای
اجتماعی فرایند حذف نسخههای این ویدئو را به پایان میرسانند،
گزینه «پخش خودکار» ویدئو در این شبکهها را غیرفعال کنند تا
در صورت مواجهه اتفاقی با نسخهای از این ویدئو ،آن را نبینند .این
درحالی است که بسیاری از کانالها و حسابهای فارسی ،گاهی
حتی در میان آنهایی که خود را کانالی برای «سرگرمی» معرفی
میکنند ،اقدام به انتشار این ویدئو کردهاند.
در اولین گزارشهای پس از این حادثه آمده که متهم اصلی این
حمله ،در فهرست اشخاص تحت نظر توسط سازمانهای امنیتی
این کشور نبوده است.
در گزارشها همچنین آمده اســت که مهاجم این حمله روی
خشاب اسلحههایش نام فرماندهان اروپایی جنگهای تاریخی غرب
با مسلمانان را نوشته است.
در واکنش به این حمله ،پلیس کرایستچرچ در اقدامی احتیاطی
با توجه به احتمال ادامه یا تکرار این حمالت از تمام مساجد شهر
خواســت موقتاً درهای خود را ببندند .پلیس بریتانیا نیز در اقدام
احتیاطی مشابه ،مشغول بازنگری در وضعیت امنیت مساجد این
کشور است .به گزارش ایرنا« ،بن واالس» معاون امنیتی وزیر کشور
انگلیس در سخنانی در مجلس عوام ،حادثه نیوزلند را نفرتانگیز
توصیــف کرد و افزود که این کشــور شانهبهشــانه ملت نیوزلند
علیه تروریسم ایســتادگی میکند .وی افزود که در همین رابطه
«ســاجد جاوید» وزیر کشور با مقامهای امنیتی و ضد تروریستی
در ســاختمان وزارت کشور انگلیس مالقات خواهد کرد تا درباره

اقدامات الزم برای حفاظت از مساجد و مکانهای عبادی متعلق به
سایر اقلیتهای قومی در این کشور رایزنی کنند.
یورونیوز فارسی مینویسد ،جاسیندا آردرن ،نخستوزیر نیوزلند
در نشســتی خبری این دو حمله را اقداماتی خشونتبار بیسابقه
و غیرعادی عنوان کــرد و افزود« :این حادثه را فقط میتوان یک
حمله تروریســتی نامید ».وی تاکید کرد افرادی که این خشونت
را مرتکب شــدهاند جایی در نیوزلنــد ندارند .آردرن همچنین در
واکنش به این دو تیرانــدازی ،این روز (جمعه  ۱۵مارس) را یکی
از سیاهترین روزهای تاریخ کشورش نامید .پلیس نیوزلند از تمامی
مساجد کشور خواسته است درهای خود را به روی مراجعان ببندند.
پلیس از بازداشت چهار نفر از جمله یک زن در این رابطه خبر داده
است .همچنین اسكات موريسون ،نخستوزیر استرالیا تأیید کرده
است که یکی از مظنونان بازداشتشده استرالیایی است .از سوی
دیگر مایک بوش ،فرمانده پلیس نیوزلند ،گفت که پلیس پس از
تیراندازی در دو مسجد ،تعدادی وسایل انفجاری دستساز را هم
در خودروی مظنونان پیدا کرده است .نخستین مسجدی که مورد
حمله تروریستی قرار گرفت ،مسجد نور بود .شاهدان میگویند مرد
سیاهپوشی را دیدهاند که وارد این مسجد شده و بعد چندین صدای
شلیک شنیدهاند .به گفته شــاهدان فرد مهاجم پیش از رسیدن
نیروهای امنیتی از محل گریخته اســت .یکی از شاهدان که برای
کمک به مســجد رفته بوده میگوید« :همه جا کشت ه میدیدم».

خالصه اخبار
ایرنا| جیمز جفری نماینده آمریکا در امور سوریه روز جمعه گفت که واشنگتن هیچ جدول زمانی برای
بیرونبردن نظامیان خود از سوریه تهیه نکرده است .به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو؛ جفری نماینده
ویژه ایاالت متحده برای تعامل با سوریه و نماینده ویژه واشنگتن در ائتالف ضدداعش ،افزود :مبارزه برای
شکستدادن (گروه تروریستی) داعش ادامه خواهد یافت و هیچ جدول زمانی برای عقبنشینی نیروهای
ارتش ایاالت متحده از سوریه وجود ندارد .به گفته جفری ،نیروهای داعش در نبرد برای نگهداری آخرین
پایگاه آن به چند صد تن کاهش یافته و سرزمینهای تحت تصرف آن کمتر از یک کیلومتر مربع مساحت
دارد ،هر چند ممکن است هنوز  15تا  20هزار نیرو در سوریه و عراق داشته باشد.
.................... .................... ..........................................................................

ایسنا| عفو بینالملل گفت اتهامات واردشده به فعاالن زن عربستانی کذب است .این سازمان اعالم
کرد ،به فعاالن زن سعودی که از یک سال پیش بازداشت شدهاند ،اتهامهای دروغینی از جمله ارتباط با
رسانههای خارجی ،مدافعان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی وارد شده است .به نقل از النشره ،این
سازمان تأکید کرد :زنان بازداشتی مذکور به داشتن ارتباط با سازمانهای بینالمللی ،رسانههای خارجی
و دیگر فعاالن حقوق بشر از جمله سازمان عفو بینالملل متهم شدند ،اما همه این اتهامات ،اتهاماتی
دروغینهستند.
.................... .................... ..........................................................................

یورونیوز فارسی| مجلس سنای ایاالت متحده آمریکا به لغو فرمان وضعیت اضطراری دونالد ترامپ
در مرز مکزیک رای داد .دوازده سناتور جمهوریخواه همراه با  ۴۵سناتور دموکرات و دو سناتور مستقل به
این طرح رای مثبت دادند .اکثریت سنا در اختیار حزب جمهوریخواه است .دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
ایاالت متحده در واکنش به این تصمیم در حساب توییتر خود نوشت« :وتو» .شخص اول ایاالت متحده،
طبق قانون اساسی این کشور حق وتوی مصوبات کنگره را دارد.

مسجد لینوود دومین مسجدی بود که عصر جمعه ،به وقت محلی،
به آن حمله شد .یکی از مهاجمان به مسجد نور نیوزلند از قبل از
ورود به مســجد تا به رگبار بستن افراد نمازگزار را به طور زنده با
دوربینی که روی کاله خود نصب کرده بود ،در شبکههای اجتماعی
پخش میکرد .مقامهای نیوزلندی خواســتار حذف این تصاویر از
شبکههای اجتماعی شدهاند .میا گارلیک ،سخنگوی فیسبوک ،در
اینباره گفت« :به فاصله کوتاهی پس از آنکه پخش زنده آغاز شد
پلیس نیوزلند به ما نسبت به پخش ویدئو روی فیسبوک هشدار
داد و ما نیز به سرعت حسابهای فیسبوک و اینستاگرام مظنون
و همچنین خود ویدئو را حذف کردیم ».ویدئوی حمله که حاوی
تصاویر دلخراش از شــلیک به حاضران در مسجد است  ۱۶دقیقه
به طول میانجامد و روی صفحه متعلق به برنتون تارانت ،یکی از
مظنونان این حمله منتشر شده بود.
همزمان با محکومیت این حمله از سوی مقامات نیوزلند اما یکی از
نمایندگان راستگرای پارلمان استرالیا در توییتهایی به کنایهزنی
درباره مواضع حامیان مســلمانان و مقایسه این اتفاق با حمالت
تروریستهای گروههای اسالمگرای افراطی مانند داعش پرداخت.
توییتهای سناتور فریزر انینگ ظاهرا به حدی تند و نژادپرستانه
بودهاند که بیشــتر آنها به فاصله کوتاهی پس از ارســال حذف
شدهاند و به جای آنها پیامی از سوی توییتر نمایش داده میشود
که میگوید به دلیل نقض قوانین این شبکه اجتماعی ،این پیامها از

دسترس خارج شدهاند .ابزار پولیتووپس Politwoops ،که توسط
مؤسســه پروپابلیکا برای رصد توییتهای حذفشده چهرههای
سیاســی و غیرسیاسی طراحی شده اســت نشان میدهد که در
توییتهای پاکشده انینگ که کمی پس از حمله منتشر شده و
به فاصله دو ساعت پاک شدهاند ،او گفته است« :تیراندازی امروز در
کرایستچرچ ترس روبهرشد در جامعه ما ،هم در استرالیا و هم در
نیوزلند را نسبت به حضور فزاینده مسلمانان برجسته میکند .علت
واقعی خونریزی امروز در خیابانهای نیوزلند برنامه مهاجرتی است
که اساسا به مسلمانان متعصب اجازه میدهد به نیوزلند مهاجرت
کنند .کشورهایی مثل لهستان ،ژاپن و مجارستان که اجازه مهاجرت
مسلمانان را ندادهاند ،امروز با هیچ حمله تروریستی مواجه نشدهاند.
این چیزی اســت که باید ما هدف بگیریمش .امروز نباید بهانهای
باشد برای فراموش جانهای بیشماری که در حمالت تروریستی
اسالمی از دست رفتهاند .اسالم رادیکال هنوز تهدیدی جدی برای
غرب است ».سناتور منینگ به فاصله کمی پس از حمله تروریستی
مردی این مطالب را توییت کرده بود که کموبیش با همین نگاهها
اقدام به کشتار چنددهمسلمان نمازگزار در دو مسجد کرده است.
محمدجــواد ظریف ،وزیر خارجه ایران در واکنش به این حادثه
در توییتر نوشت« :بیمجازاتبودن ترویج نژادپرستی در به اصطالح
دمکراسیهای غربی به این میانجامد که:
در فلسطین مزدوران اسراییلی با ورود به مسجد به مسلمانان
اهانتمیکنند
در نیوزلند تروریستها کشتار  ۴۹نمازگزار را به صورت زنده
پخشمیکنند.
تزویر و دورویی غربیها در حمایت از اسالمهراسی به نام آزادی
بیان باید متوقف شود».
در این میان ،برخی شبکههای عربستانی عامل این حمله را به
ترکیه و قطر نسبت دادند؛ اما رجب طیب اردوغان در سخنان خود
که در محکومیت این حمله گفته بود« ،افراطیگری و وهابیت» را
«عامل نشر تروریسم در غرب» خواند.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز با انتشار پیامی در توییتر
بابت این حادثه ابراز تأسف کرد .برخی کاربران شبکههای اجتماعی
و رســانهها در پیام او متوجه این نکته شدهاند که ترامپ برخالف
باراک اوباما رئیسجمهور سابق ،در پیام خود به تسلیت به کشور
نیوزلند بسنده کرده است ،در حالی که اوباما به «جامعه مسلمانان»
نیز تسلیت گفته است.
ایرنا مینویسد ،در میان کشورهای منطقه غرب آسیا ،مقاماتی در
قطر ،اردن ،عراق ،لبنان ،یمن ،مصر ،امارات ،عربستان و بحرین نیز
این حمله را محکوم کردهاند.
پلیس نیوزلند اعالم کرده است مهاجمان این حمله به زودی در
دادگاههای شهر کرایستچرچ محاکمه خواهند شد.

بعد از بینتیجهماندن مذاکرات با ترامپ ،دیروز گزارش شد

رهبر کره شمالی در حال بررسی رهاکردن مذاکرات با آمریکا
همچنین هشــدار داد ،کیم ممکن اســت درباره توقف موقت پرتاب
موشکهای هستهای تجدید نظر کند.
این اظهارات اما خالف بیانات یکی از مذاکرهکنندگان طرف آمریکایی
است که به رغم شکســت مذاکرات دو طرف در دومین دیدار سران
آمریکا و کره شمالی ،این هفته در این باره ابراز خوشبینی کرده بود.
چوئه پس از مذاکرات هانوی اظهار کرد ،ممکن اســت کیم پس از
مواجهشدن با عدم پذیرش لغو برخی تحریمها از سوی آمریکا در ازای
تخریب تاسیسات هستهای اصلی کره شمالی ،تعهد خود را به پیگیری
روند دستیابی به توافقی با آمریکا کنار بگذارد.
با این حال استفن بیگان ،نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی این
هفته در واشنگتن اظهار کرد ،آمریکا انتظار دارد بتواند مشارکت نزدیک
خود را در این مذاکرات ادامه دهد .بیگان روز دوشنبه گفت :دیپلماسی
(در این مذاکرات) همچنان به طرز بسیار فعالی برقرار است.
لی کچیانگ ،نخستوزیر چین نیز روز جمعه در یک نشست خبری
ساالنه خواستار صبر و گفتوگو میان آمریکا و کره شمالی شد .این مقام
چینی اظهار کرد :مساله شبهجزیره کره میتواند پیچیده و دیرینه تلقی
شود و در عین حال میتواند یکشبه حل شود.

.................... .................... ..........................................................................

ایرنا| تارو کونو وزیر خارجه ژاپن روز جمعه از چین خواست تا در مورد هزینههای دفاعی روبهافزایش
آن کشور شفافسازی کند .به گزارش تلویزیون ژاپن ،کونو روز جمعه در گفتوگو با خبرنگاران در توکیو
افزود :علیرغم کندی اقتصاد چین ،هزینهکرد دفاعی این کشــور رشد زیاد خود را حفظ کرده است .او
افزود :دولت چین باید در مورد این هزینه کرد توضیح دهد چرا که چنین نرخ باالیی در افزایش بودجه
نظامی ،تاثیرات مختلفی بر منطقه خواهد گذاشت .بودجه دفاعی چین قرار است در سال  2019میالدی
 7.5درصد افزایش یابد و به حدود یک تریلیون و  190میلیارد یوان برابر با  177میلیارد دالر برسد.
.................... .................... ..........................................................................

ایسنا| درحالی درگیری بین افغانستان و آمریکا به صورت علنی بر سر مذاکرات صلح آمریکا با طالبان
صورت گرفته که یکی از مقامهای کابل در جریان سفرش به واشنگتن ،مذاکرهکننده ارشد دولت آمریکا را
به ازمیانبردن مشروعیت دولت کابل با محرومکردن آن به صورت عمدی از مذاکرات متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،این اظهارات از سوی حمداهلل محب ،سفیر سابق افغانستان در آمریکا و
مشاور امنیت ملی اشرف غنی ،رئیسجمهوری افغانستان از سوی وزارت خارجه آمریکا رد شده که گفته
آنها مانعی بر سر روابط بین افغانستان و آمریکا و روند صلح هستند.
.................... .................... ..........................................................................

یورونیوز فارسی| روحانیون کلیسای لهستان از سال  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۸میالدی  ۳۸۲نفر از افراد زیر
ســن قانونی را مورد آزار جنسی قرار دادهاند .این خبر روز پنجشنبه از سوی کلیسای لهستان و در پی
تحقیقاتی منتشر شد که با موضوع سوء استفاده از کودکان توسط روحانیون در کشورهای مختلف انجام
شده و از رسواییهای مشابهی از جمله در کشورهای شیلی ،ایاالت متحده آمریکا ،استرالیا و ایرلند پرده
برداشت .بر اساس این گزارش  ۱۹۸تن از قربانیان این آزارهای جنسی کمتر از  ۱۵سال سن داشتند.
.................... .................... ..........................................................................

ایرنا| نماینده آیتاهلل سیســتانی مرجعیت عالی عراق به گروههای سیاسی عراق نسبت به ادامه
اختالفات و تبعات سیاسی اجتماعی آن هشدار داد .شیخ «عبدالمهدی الکربالیی» امام جمعه کربال و
نماینده آیتاهلل سیستانی در سخنانی در خطبه دوم نمازجمعه روز کربالی معال در صحن مطهر حرم امام
حسین (ع) ،به گروهها و احزاب عراقی نسبت به تبعات ادامه درگیریها و اختالفات سیاسی هشدار داد.
الکربالیی گفت :سرگرمی طبقه سیاسی به درگیریها و اختالفات سیاسی و دعوا بر سر مقام و منصب
کشور را وارد چرخه بیثباتی و دوری سیاستمداران از مردم و هدررفت فرصتها و نیروها کرده است.

پارلمان بریتانیا هفته گذشته مشغول ردکردن بود
«نه» به توافق برگزیت« ،نه» به بیتوافقی
برگزیت« ،نه» به زمان برگزیت« ،نه» به
همهپرسی برگزیت« ،نه» به کنترل برگزیت

کره شمالی

ایسنا| یکــی از مقامات ارشد کره شمالی اظهار کرد ،پیونگیانگ
در حال بررســی توقف مذاکرات هستهای با آمریکا است و رهبر کره
شمالی ممکن است درباره تعطیلی کنونی آزمایشهای موشکی تجدید
نظر کند.
پس از شکست مذاکرات هستهای کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی
و دونالــد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا ،خبرگــزاری تاس روز جمعه
گزارش کرد ،نماینده ارشد کره شمالی در زمینه هستهای گفت ،رهبری
کره شمالی در حال بررسی توقف مذاکرات خلع سالح هستهای است.
این خبرگزاری امروز ،جمعه به نقل از چوئه سون هوی ،معاون وزیر
خارجه کره شمالی نوشت :ما به هیچ عنوان قصدی برای برآوردهکردن
خواستههای آمریکا که در نشست هانوی مطرح شد ،نداریم و تمایلی
هم به شرکت در مذاکراتی اینچنینی نداریم.
این مقام کره شــمالی در نشستی خبری ادامه داد ،قرار است کیم
به زودی اعالمیه رسمیای را درباره موضعش در خصوص مذاکرات با
آمریکا و دیگر اقدامات کره شمالی صادر کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،چوئه همچنین اظهار کرد،
واشــنگتن در نشســت هانوی فرصتی طالیی را از دســت داد .وی

فلسطین

شلیک دو موشک به تلآویو
ایسنا| پس از آنکه برخی رسانهها شامگاه پنجشنبه از بهصدادرآمدن
آژیرهای خطر حمالت موشکی در شهر تلآویو خبر دادند ،ساعتی پیش
اعالم شد که دو موشک به این شهر شلیک شده است.
شلیک دو موشک به تلآویو شامگاه پنجشنبه ( ۲۳اسفند) موجب
بهصدادرآمدن آژیر خطر در این شــهر و فرار مردم به سمت پناهگاهها
شد .یکی از این موشکها به منطقه جوش دان اصابت کرده و موشک
دوم نیز بر اساس اعالم منابع صهیونیست در منطقه باز این شهر فرود
آمده است.
العالم به نقل از شــبکه المنار خبر داده که در جریان شلیک این دو
موشک به تلآویو دهها نفر زخمی شدهاند.
یک منبع آگاه در جنبش جهاد اسالمی فلسطین در گفتوگو با المنار
ضمن ردکردن مسئولیت این حمله موشکی توسط این گروه ،اعالم کرد

که جهاد اسالمی از نزدیک تحوالت را زیر نظر دارد.
موشکهای شلیکشده از غزه با عبور از سامانه گنبد آهنین به تلآویو
اصابت کرده است .پیش از انتشار اخبار تکمیلی ،منابع فلسطینی گزارش
دادند که ســه موشک از غزه به طرف تل آویو شلیک شده که حداقل
یکی از آنان رهگیری و منهدم شده است.
در همین راستا ،روزنامه یدیعوت آحارونوت از جلسه بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی با فرماندهان ارتش در دفتر وزارت دفاع
خبر داده است .رژیم صهیونیستی حماس را مسئول شلیک موشکها
به تلآویو دانسته است.
ارتش رژیم صهیونیســتی مدعی شده که سامانه گنبد آهنین سه
موشک را که از نوار غزه شلیک شده رهگیری کرده و موشک چهارم به
منطقه غیرمسکونی در سدیروت شلیک شده است.

حماس دستداشتن در حمله موشکی به تلآویو را رد کرد

حمله اسرائیل به نوار غزه

ایلنا| رژیمصهیونیســتی در واکنش به حمله موشکی به تلآویو،
مناطقی از نوار غزه را هدف قرار داد.
به گزارش هاآرتص ،رژیمصهیونیستی در واکنش به حمله موشکی به
تلآویو ،مناطقی از نوار غزه را هدف قرار داد.
جنبش حماس دستداشــتن در این حمله موشکی را رد کرده و
اعالم کرد که این مساله را بررسی میکند.
اسرائیل از هیات مصری که به تلآویو سفر کرده بودند خواست به
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کشور خود بازگردند.
رژیمصهیونیستی مدعی شد که سر موشکی «گنبد آهنین» در
زمان حمله فعال بوده و موفق شده یکی از موشکها را منهدم کند.
احتماال موشک دیگر به منطقهای باز و خالی از ساختمان برخورد
کرده چراکه گزارشی از تلفات ارائه نشده است.
منابع آگاه اعالم کردند نمایندگان سازمان ملل و مصر با دو طرف
(حماس و اسرائیل) در تماس هستند تا شرایط از کنترل خارج نشود.

روحاله نخعی

روزنامهنگار

پارلمان بریتانیا در سه روز پایانی هفته گذشته مشغول
نهگفتــن به همه چیز برگزیت بود .با یک نگاه میتوان این
طور قضاوت کرد که هر قدم این مسیر به نوعی در تقابل با
برنامهها و تالشهای نخستوزیر قرار گرفت.
روز سهشــنبه ،برای بار دوم ،حاصــل مذاکرات مفصل
و طوالنیمدت ترزا می با اتحادیه اروپا توســط پارلمان رد
شــد .می روی توافق شکســتخورده قبلی دوباره مذاکره
کرده بود و در برگشت مدعی شد که توانستهاست در یکی
از موضوعات اصلی اختالفنظر درباره برگزیت ،یعنی مسئله
بکاستاپ ایرلند ،تعهداتی از اتحادیه اروپا گرفته است که
بکاســتاپ را موقت اجرا کند اما پس از تمام سخنرانیها
و ادعاهای نخســتوزیر ،جفری کاکس ،دادســتان کل با
یک حرف عم ًال تمام تالشهای نخســتوزیر را به باد داد
و اعالم کرد آنچه نخستوزیر در دور جدید مذاکرات کسب
کرده ،عم ًال هیچ تضمینی قانونی و حقوقی برای موقتبودن
ماجرای بکاستاپ ارائه نمیکند و از این لحاظ تغییری در
توافق ایجاد نشــده است .پیش از صحبت کاکس هم البته
نخستوزیر چندان در اقناع موفق نشده بود ،بهخصوص که
ادبیات مقامات اروپایی هم نتیجه مذاکرات را بهعنوان تغییر
ارزیابی نمیکرد.
این تصمیم به تعبیری مســتقیمترین «نه» پارلمان به
نخســتوزیر گرفتارش بود .نتیجه مدتها تالش ترزا می
پیشتر رد شده بود و این بار هم آنچه رئیس دولت به عنوان
«نسخه اصالحشده» به صحن آورده بود و از «تغییرات» آن
مفصل گفته بود ،خریداری پیدا نکرد .نخستوزیر در روندی
که گاهی توسط مخالفانش به عنوان «پروژه ترس» توصیف
میشد ،تالش کرده بود با هشدار نسبت به چند جایگزین
احتمالی توافق خودش ،نظر مخالفان را جلب کند اما روزهای
پس از سهشنبه بالفاصله این ادعاهای نخستوزیر را هم به
کنار زد.
«برگزیت بدون توافق» کابوس عمومی مهمی بود که دولت
میخواســت آن را یکی از نتایج رد توافق بهدستآمدهاش
توصیف کند .دولت ،از زبان نخســتوزیر و بعضی اعضای
دولت ،نسبت به احتمال وقوع این پرونده هشدار میداد اما
در عین حال ،نخستوزیر حاضر نبود با قطعیت اعالم کند
که مانع برگزیت بدون توافق خواهد شــد .از یک لحاظ رد
برگزیت بیتوافق را میشد به عنوان پایگذاشتن روی نتیجه
همهپرسی دید ،از این نظر که در تبعیت از نتیجه رأی مردم
همهپرســی برگزیت ،به هر حال برگزیت باید یا با توافق یا
بیتوافق انجام میشــد و در حالی که هنوز توافقی در کار
نبود ،رد گزینه بیتوافق ورود به حریم این رأی بود؛ اما دلیل
تاکتیکی دولت برای پرهیز از رد این گزینه این بود که می
نمیخواست خیال نمایندگان را نسبت به نبود این گزینه
خطرناک آسوده کند.
بیحاصلی این تالش هم در روز چهارشنبه مشخص شد.
نمایندگان یک روز بعد از رد توافق می ،به برگزیت بیتوافق
هم رأی منفی دادند تا کاری که قوه مجریه مدتها در برابر
انجام آن مقاومت کرده بود ،قوه مقننه به همین ســرعت و
راحتی انجام دهد :اعالم اینکه بریتانیا بدون توافق از اتحادیه
اروپا بیرون نمیرود .با این موضعگیری پارلمان به طور ضمنی
و به ناچار ،گزینههای ممکن را به دو حالت محدود میکند:
بریتانیا یا با توافق دیگری از اتحادیه اروپا خارج میشــود یا
اینکه دوربرگردان را انتخاب میکند و در اتحادیه میماند.
البته ،هر دوی این سناریوها برای نخستوزیر نامطلوب است
و در جهت مخالف تالشهای چندینماه گذشتهاش.
بدیهیترین سؤال پس از چهارشنبه هم پنجشنبه جواب
گرفت .پارلمان تصویب کرد که از اتحادیه اروپا مهلت بگیرد،
مهلتی که الزم بود چون بسیار بعید است ،بریتانیا تا دو هفته
آینده بتواند تکلیف برگزیتش را مشخص کند ،وقتی در چند
ماه این کار انجام نشده است .اینجا تازه مسئله با یک چالش
دیگر هم مواجه خواهد شد که بسیاری در بریتانیا به ناچار
وانمود میکنند آن را نمیبینند :تمام اعضای اتحادیه اروپا
بایــد به تمدید مهلت رأی دهند .اگر یکی از اعضا مخالفت
کنــد یا اگر اتحادیه تصمیم بگیرد کــه از بازی بیحرکت
بریتانیا خسته شدهاست و دیگر نمیخواهد این روند را ادامه
دهد ،بریتانیا باید بعد از عید نوروز با یا بیتوافق جمع کند
و از اتحادیــه برود! این تمدید هم البته برخالف نظر قبلی
نخستوزیر بود اما در زمان این رأیگیری او پذیرفته بود که
چارهای جز تأخیر نیست و از آن حمایت کرده بود.
تمام این روند ممکن است نشانهای باشد از اینکه پارلمان
قصد دارد کنترل فرایند برگزیت را به دست بگیرد و نیز اینکه
همهپرسی برگزیت محتملتر شده است؛ اما پارلمان این دو
گزینه را هم رد کرد ،این بار منطبق با نظر نخستوزیر .در
یک رأیگیری ،طرحی که کنترل پارلمان روی فرایندهای
تصمیمگیری را بیشــتر و قاطعتر میکرد با دو رأی فاصله
شکست خورد .طرح دیگری هم برای برگزاری همهپرسی
دوم ،بــا تصمیم حزب کارگر بــرای غیبت نمایندگانش از
رأیگیری ،با فاصله شکست خورد.
خالصه هفته گذشته را میتوان خالصه دو سال گذشته
صحنه سیاسی بریتانیا دانســت و نمایش کاملی از گرهی
که بر مسیر حرکت حکومت بریتانیا افتاده است .هیچ چیز
مشخص نیست .هیچ گزینهای به سمت قطعیت نمیرود
و گذر زمان بــه عنوان تنها عامل قطعی هم تا حد ممکن
توسط پارلمان دستکاری شده است .پاسخ پارلمان به همه
سؤالهای مهم تا اینجا «نه» بوده است و این «نه» به همه
چیز باعث میشود که پاسخ واقعی همه سؤالها چیز دیگری
باشد .آیا بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج میشود؟ آیا نمیشود؟
آیا با توافق خارج میشود؟ بیتوافق خارج میشود؟ پارلمان
از نخستوزیر تبعیت میکند؟ حمایت میکند؟ همهپرسی
دوباره در کار اســت؟ انتخابات عمومی برگزار میشــود؟
بکاســتاپ برپا میشــود؟ مرز ســخت جزیره ایرلند باز
میگردد؟ حزب کارگر کجای کار است؟ معلوم نیست!

