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تعطیلی دولت آمریکا وارد 
چهارمین هفته شد؛

چند تصویر از یک رویداد  
مریم عالمه زاده

تعطیلی آمریکا به چهارمین هفته خود وارد 
می شود، تعطیلی بخش هایی از دولت، تأثیرات 
گسترده ای بر این کشور داشته است، چیزهایی 
را باید در این مورد بدانیــم، اما اخبار در مورد 
تعطیلی آن قدر زیاد هستند که در یک گزارش 
نمی گنجنــد، بر همین اســاس چکیده ای از 

مطالب می تواند ما را از شرایط آگاه کند.
روزنامــه آمریکایــی نیویورک تایمــز در 
گزارشــی در تشریح این شــرایط پیش آمده 
برای آمریکا نوشــت: تعطیلی بخشی از دولت 
آمریکا حاال بیشتر از ســه هفته طول کشیده 
است و اقتصاد مردم، فرودگاه ها و شهروندان 
آمریکا را بیشتر و بیشتر زیر فشار گذاشته است. 
اما نکاتی است که می تواند ابعاد شرایط را برای 

همه مشخص کند.
روز بیست و پنجم

کارکنــان گارد ســاحلی روز سه شــنبه 
)25دی مــاه( در بیســت و پنجمیــن روز از 
تعطیلی دولت، حقوق خود را دریافت نکردند. 
اگر این ماجرا تا روز جمعه )28 دی ماه( ادامه 
یابد، دادگاه های دولتی منطقه ای دیگر پولی 
نخواهند داشــت و پرونده های مدنی به طور 
بالقوه به تعلیق یا تعویق می افتند؛ هرچند که 
روند رسیدگی به پرونده های جنایی همچنان 
ادامه دارد. صفــوف انتظار امنیتی در فرودگاه 
بین المللی هارتسفیلد-جکســون، در ایالت 
آتالنتا، آن قدر طوالنی شده که گاهی بیش از 
یک ساعت طول می کشد و برخی مسافران در 
روز دوشنبه )24 دی ماه( پروازهای خود را از 

دست دادند.
سناتور لینســی گراهام، جمهوری خواه از 
ایالت کارولینای جنوبی، طرحی را برای تعلیق 
تعطیلی ســه هفته ای ارائه کرد، اما ترامپ روز 

دوشنبه این طرح را رد کرد.
وضعیت اقتصادی

800 هــزار کارگران دولتی تنها کســانی 
نیســتند که از تعطیلی دولت آسیب  دیده اند. 
برخالف کارکنان دولتی که بعــد از تعطیلی 
قرار اســت حقوق معوقه خود را دریافت کنند 
گروه هایی از پیمانکاران که حاال از کار بی کار 
شــده اند، امیدی بــرای دریافــت چک های 

حقوقی از دست رفته خود ندارند.
مصائــب تعطیلی دولــت آمریــکا، برای 
کشــاورزان آمریکایی، با نگرانی هایشــان در 
مورد جنگ تجاری با چین ترکیب شده است. 
به منظور کاهش رنج ایــن افراد، ترامپ کمک 
مالی 12 میلیــارد دالری را در نظر گرفت، اما 
این کمک به دلیل تعطیلی دولت مســکوت 

مانده و پرداخت ها به تعویق افتاده است.
تعطیلــی تأثیرات مشــابهی را نیز بر روی 
صنایع کوچک داشــته اســت. برخی صنایع 
نمی توانند مجوز الزم را برای تجهیزات جدید 
دریافت کنند یا برچسب های استاندارد را روی 
خطوط جدید محصوالت خود اخذ کنند و باید 

منتظر بازگشت رگالتورها به کار باشند.
آقای رئیس جمهور

ترامپ دائماً از اینکه در کاخ سفید در انتظار 
دموکرات ها برای تأیید بودجــه 5.7 میلیارد 
دالری خود باشد شکایت می کند، اما متحدان 
او می گویند او در انتظــار یک جهنم تمام عیار 

است.
بســیاری از جمهوری خواهان، به صورت 
خصوصی عنوان می کنند ترامــپ خود را در 
مخمصه تعطیلــی گیر انداختــه و خطاهای 
استراتژیک مرتکب شده است و به اختالالت 

اجازه ادامه می دهد.
ترامپ روز دوشنبه )24 دی ماه( میزبان تیم 
کلمســان تایگرز، قهرمان فوتبال دانشگاهی  
در کاخ ســفید بود، اما به دلیل نبود کارکنان 

آشپزخانه، از آن ها با فست فود پذیرایی کرد.
تأثیر بر دیوار مرزی

تعطیلی دولت عوارض گسترده اما نابرابری 
را در پی داشته اســت، به طوری که برخی در 
حال خرد شــدن هســتند و عمالً  دیگران آن 
را نمی بینند. در واشــنگتن، آثار منفی در کل 
منطقه پراکنده شده است، اقتصاد قوی منطقه 
را به شدت پایین کشید و بخش هایی از شهر را 
تخلیه کرد. تعطیلی دولــت آمریکا همچنین 
آثار سلسله واری داشــته است. افراد جوان در 
سرتاسر کشــور از ابعاد مختلف متأثر شدند. 
در منهتن، روز دوشنبه )24 دی ماه( زندانیان 
دولتی پس از لغو قرارهای مالقات خانوادگی 
وارد اعتصاب غذا شدند. دلیل این لغو، کمبود 

کارکنان امنیتی بود.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

کمــی بعــد از ســاعت 7:30 
بعدازظهر سه شــنبه )25 دی ماه( 
زمانی کــه نتیجه شــمارش آرای 
نمایندگان مجلس عوام انگلیس به 
طرح برگزیت ترزا می، نخست وزیر 
این کشور، اعالم شد، شکافی عمیق 
و قابل  لمس بین موافقین و مخالفین 
هویدا بود، آن چنان عمیق که حتی 
مخالفان این طرح نیز از شکست ترزا 
می، بهت زده شــدند؛ بــا 432 رأی 
مخالف در مقابــل 202 رأی موافق 
طرح ترزا می برای خــروج بریتانیا 
از اتحادیــه اروپا، شکســت خورد.  
پیش تر بی بی سی پیش بینی کرده 
بود که اگر اختالف به 200 برســد     
بدترین حالت ممکن روی می دهد 
حاال اختــالف 230 رأی به معنای 

یک فاجعه است.
روزنامه نیویورکر در گزارشــی به 
تشریح شــرایط پیش روی بریتانیا 
پس ازاین اتفاق پرداخت و نوشــت:  
بعدازایــن رأی گیری بی بی ســی 
گزارش کرد این بزرگ ترین شکست 
برای یک حــزب حاکــم در تاریخ 
مجلس انگلیس اســت.  بااین حال 
بــه نظــر نمی رســد بزرگ ترین 
مشــکل رخ داده باشــد، حتی اگر 
ترزا می بزرگ ترین شکســت را روز 
چهارشــنبه )26 دی( تجربه کند و 
در رأی اعتمادی که از سوی جرمی 
کوربین، رهبر حــزب کار انگلیس 
عنوان شد، شکست بخورد، نمی توان 
گفت که بزرگ ترین اتفاقات بد برای 
انگلیــس رخ داده اســت.  بدترین 

اتفاق پیش روی انگلیس این اســت 
که هیچ کس هیچ برنامــه ای برای 
برگزیــت نــدارد. برگزیتــی که به 
مثبت اندیشــی و آمال و آرزو هیچ 

اعتنایی نمی کند.
شکست طرح برگزیت ترزا می به 
معنای شکست برگزیت نیست. اگر 
اتفاقی رخ ندهــد، بریتانیا همچنان 
اتحادیه اروپــا را در تاریخ 29 مارس 
)نهم فروردیــن 98( ترک می کند 
نزدیک بــه 10 هفته دیگــر. قانون 
خروج از اتحادیه اروپــا که مجلس 
در سال 2018 به تصویب رساند، به 
اعضای مجلس اجازه می دهد که به 
یک توافق با اتحادیه بر ســر شرایط 

خروج، رأی بدهد. 
ترزا می  بر ســر چنیــن توافقی 
مذاکره کرده بــود، توافقی که برای 
خــروج از اتحادیــه دوره ای را قائل 
می شد و به شهروندان بریتانیایی که 
در دیگر کشورهای اتحادیه زندگی 
می کنند، اجازه می داد زندگی شان را 
همچون قبل ادامه دهند و در مقابل 
به دیگر شــهروندان اتحادیه که در 
انگلیس زندگــی می کردند، امتیاز 
مشابهی می داد.  بااین حال ازآنجا که 
مجلس انگلیس باید هرگونه توافقی 
را تأیید بکند، از حق خود اســتفاده 
کرد، اما مجلــس نمی تواند خروج 
بدون توافق را تأیید یا رد بکند و اگر 
توافقی به تصویب نرسد، خروج بدون 
توافق برای بریتانیا اجباری اســت. 
یعنی بریتانیا بدون هیچ شــرایطی 
از اتحادیه بیرون انداخته می شــود 
که به معنای عدم اطمینان در مورد 
شــرایط همه چیز ازجملــه کنترل 

ترافیــک هوایی، تأمیــن نیازهای 
دارویــی و تأمیــن بــرق انگلیس 
می شود. این به معنای آشوب است 
و حاال اگر دســتگاه سیاسی بریتانیا 
ســریع عمل نکند، خیلی زود اتفاق 

می افتد.
متأسفانه طرح می  افراد کمی را 
راضی کرد. طرفــداران برگزیت این 
طــرح را خیلی نزدیک بــه اتحادیه 
دانســتند، مخالفان برگزیت آن را 
به انــدازه کافی نزدیک بــه اهداف 
اتحادیه ندانســتند، شــمالی های 
ایرلنــدی فکــر کردند تلقــی این 
طــرح از مــرز ایرلند کــه احتماالً 
پیچیده تریــن بخــش از برگزیت 
اســت، به نگرانی های آن ها توجهی 
نداشته اســت؛ ناسیونالیست های 
اســکاتلندی، کســانی که خروج از 
اتحادیــه را صحیح نمی دانســتند، 
کل ماجــرا را ظالمانه بر شــمردند. 
حزب کار، بزرگ ترین حزب مخالف 
دولت که خود دچــار تفرقه در مورد 
طرح برگزیت اســت، ایــن طرح را 
خیلی همســو با حزب توری، حزب 
حاکم، دانســتند و درنهایت، ضعف 
ترزا می برای فرصت طلبان، به منظور 
کســب اهداف حزبی، مجال خوبی 
برای مخالفت ایجاد کرد. کوربین در 
سخنانی که پیش از رأی گیری ایراد 
کرد، طرح ترزا می  را بسیار بدبینانه 
و آن را پرشی بی پروا در دل تاریکی 
خواند؛ اما پیشنهاد کوربین چه بود؟ 
رأی گیری عمومی برای ســنجش 
اعتماد به ترزا می! درواقع او به دنبال 
آن است که به قدرت برسد. اصاًل در 

ذهن او برگزیت جایگاهی ندارد.

432 رأی مخالف بــه طرح ترزا 
می، حاکی از تفاوت های بســیار و 
تناقضاتی است که در عملکرد او در 
کوتاه مدت آشکار شده است. تولیپ 
صدیــق، نماینده حــزب کار که در 
روزهای آخر وضع حمل خود به سر 
می برد،  به توصیــه دکتر خود برای 
استراحت مطلق توجه نکرد و روی 
ویلچر برای گفتن نه به طرح می، به 
صحن مجلس رفت. او رأی منفی داد  
چراکه معتقد بــود آینده بهتر برای 
فرزند متولد نشده اش از دل ماندن 
در اتحادیه رقم می خورد؛ بااین حال 
رأی او که حزب کارگر بود با بوریس  
جانسونی که صرفاً هدفش تخریب 
حــزب ترزا مــی اســت و جیکوب 
ریس ماگ که یک طرفدار سرسخت 
برگزیت بوده، هیچ تفاوتی نداشت و 
هر سه یک نتیجه را القا کردند. ضمن 
آنکه 180 نفــر از اعضای حزب خود 
ترزا می  نیز بر ضــد طرح رأی دادند 
و همان طور که او پس از رأی گیری 
گفت: به صراحت مجلس از این طرح 
حمایــت نمی کند؛ امــا رأی گیری 
مجلس به هیچ وجه مشخص نکرد که 

آن ها از چه چیزی حمایت می کنند. 
اینکه چطور یا اصاًل آن ها قصد دارند 
به تصمیم مردم بریتانیا که در جریان 
رفراندومــی کــه مجلــس آن را به 

تصویب رسانده بود، احترام بگذارد.
همان طور که ترزا می  در جریان 
ســخنرانی خود گفت، نمایندگان 
درواقع به رأی مــردم در رفراندوم 
ســال 2016 که با اختــالف کمی 
برنده شــد، مخالفت کردند؛ شاید 
آن هــا همگی در ذهــن خود خوب 
می دانســتند کــه هرکســی چه 
می خواهد. برخی خواهان رفراندوم 
دوباره هســتند که ممکن اســت 
نتیجه آن با نظر اولیــه مردم کاماًل 
متضاد باشد یا آن را محکم تر تأیید 
کند. به صورت قانونــی، هنوز برای 
بریتانیا فرصت بازگشت از برگزیت 
و ماندن در اتحادیه وجود دارد. بعد 
از رأی گیری، دونالد تاسک، رئیس 
شورای اروپا، در توئیتی نوشت: اگر 
دســت یافتن به یک طرح ناممکن 
است و کسی هم در انگلیس خروج 
بدون توافق را نمی خواهد، چه کسی 
درنهایت جرأت بیــان تنها راهکار 
مثبت را دارد؟ درواقــع منظور وی 
فراموش کردن کل ماجرا و ماندن در 

اتحادیه اروپا است.
اما تاسک اشتباه می کند، بخش 
قابل توجهی از خروج طلبان افراطی 
در مجلــس، ازجمله ریــس ماگ و 
متحدان شورشــی اش در دل حزب 
توری، خواهان خــروج بدون توافق 
هســتند. هرچند که برخی از آن ها 
احساس می کنند شاید چنین کاری 
نواقصی داشــته باشــد، اما باز هم 
بهترین راهکار باقی مانده است، برای 
دیگران اما خروج بــدون توافق در 
29 مارس، نه تنها خطر نیست، بلکه 
هدف است، آن ها می خواهند پلی بر 
فراز بروکراسی های اتحادیه اروپا در 
بروکســل ایجاد و از آن عبور کنند و 
اصاًل برایشــان مهم نیست که با این 
اقدام بخشــی از اقتصاد بریتانیا را به 
زیر می کشند. حاال چه آن هایی که 
خواهان یک برگزیت سفت و محکم 
بدون توافق هســتند و چه آن هایی 
که فکــر می کنند کل ایــن ماجرا 
اشتباه است و باید در اتحادیه بمانند 
فکر می کنند که با رأی سه شــنبه 
به خواســته خود نزدیک شــده اند. 
احتمــاالً در طیف گســترده ای از 
موضوعات، حق با آن ها باشد. درواقع 
این رأی طیفی وسیع از تندروها بود 
که انــرژی آن ها به جهــات متضاد 
و مختلف ســاطع می شــد. بریتانیا 
می تواند با درخواست از اتحادیه برای 
فرصت بیشتر، به منظور اینکه شاید 
چیزی مشخص شــود، همچنان بر 
لبه پرتگاه بماند؛ اما در این صورت، 
قطعــاً اتحادیه خواهــان برنامه ای 

شفاف است )یان کلود یونکر، رئیس 
کمیســیون اروپا، در توئیتر خود به 
بریتانیا هشدار داد که فوراً تصمیمات 
خود را شفاف ســازی کند. او گفت: 
تقریبــاً وقت تمام اســت.( ترزا می 
امید داشت که اگر باخت او چندان 
عمیق نباشــد، به بروکســل برود و 
تغییرات کمی را خواســتار شــود. 
ازجمله مســائلی که مربوط به امور 
مرزی با ایرلند می شــود،  تــا با این 
روش میزان رأی مدنظر برای تأیید 
طرح خروج را از ســوی نمایندگان 
ایرلندی دریافت کند؛ گزینه ای که 
دیگر قابل دســتیابی نیست، چراکه 
حتی رأی ایــن نمایندگان نیز برای 
ترزا می کاری از پیش نمی برد.  ضمن 
آنکه با برنامه ای کــه هفته پیش از 
ســوی برخی نمایندگان به رهبری 
ســخنگوی مجلس عنوان شد، ترزا 
می راهی جــز ارائه زودتــر برنامه 
جایگزین )پلن بی( خود حداکثر تا 
دوشنبه هفته آتی ندارد. )هفته پیش 
ســخنگوی مجلس از قــدرت خود 
استفاده و عنوان کرد که نخست وزیر 
در صورت عدم کســب رأی به طرح 
خود، به ســرعت برنامه جایگزین را 
ارائه کند(. البته او پیش ازاین اقدام 
بایــد از رأی گیری اعتمــاد نجات 

پیدا کند.
البته شب  سه شــنبه، پیش بینی 
همــه این بود کــه ترزا مــی نجات 
می یابــد، چراکــه اجماعــی برای 
جانشــینی او نیست؛ بســیاری از 
نمایندگان حــزب توری که مخالف 
طرح او بودند، نمی توانند با کوربین 
کنــار بیایند.  از دید آن هــا ترزا می 
برای تنظیم طرح خروج ساخته شده 
است، شاید نمایندگان بعد از اعالم 
نتایج، دریافته باشــند که چقدر بد 
راهشان را باختند؛ که البته از منظر 
دیگر این نتیجه می تواند آن ها را به 
خود آورد و بیدار کنــد، چیزی که 
پیش تر محقق نبود. اگر نمایندگان 
به ترزا می فرصت دهند که در دولت 
بماند، آیا به خواسته او و به خواسته 
رأی دهندگان می اندیشند یا فقط بر 
اظهارات بی ادبانه و اســتهزای خود 

پافشاری می کنند.

طرح ترزا می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شکست خورد

امیدهایی که بر باد رفت

خبر

سینا سبزیان

منابع لبنانی اظهــارات دیوید هیل، در 
مورد لبنان را مداخله جویانه خواندند و عنوان 
کردند امور سیاسی لبنان در تشکیل دولت 
با اقدامــات آمریکا تهدید شــده و از حضور 
گروه هــای هم پیمان مقاومــت ممانعت به 

عمل آمده است.
منافــع وزارتــی در لبنان که با شــبکه 
المیادیــن مصاحبــه کردنــد گفته اند که 
اقدامــات مداخله جویانه آمریــکا در روند 
تشکیل دولت لبنان به شدت محکوم است. 
این مقامــات تأیید کردند اظهــارات دیوید 
هیل، معــاون وزیر خارجه آمریــکا درواقع 
تأیید ممانعت از حضــور گروه های مقاومت 

در دولت است.

به گفته این منابع واشنگتن با بیانات اخیر 
درواقع تالش دارد از اعطای پست های وزارت 
بهداشت یا سایر وزارت های اصلی به حزب اهلل 
ممانعت به عمل آورد. بــه گفته این مقامات 
این موضع گیری ها حتی در سخنان حریری 

نیز به شدت آشکار است.
حریری پیش تر در جریان یک مصاحبه 
عنوان کرده بود که غرب تهدید کرده که اگر 
حزب اهلل پســت وزارت بهداشت را در دولت 
ائتالفی لبنان به دســت بگیرد، دیگر خبری 

از کمک به این وزارتخانه نیست.
چندی پیش دیوید هیل، معاون وزیر  امور 
خارجه آمریکا، در سفری که به لبنان داشت 
بعد از دیدار با ســعد حریری، نخســت وزیر 
این کشــور، عنوان کرد که انتخاب اعضای 
کابینه دولت به طورقطع بــه خود لبنانی ها 

برمی گردد، اما باید بدانید اعضای دولت برای 
همه ما اهمیت دارد و همگی ما لبنانی باثبات 

را می خواهیم.
وسیم بزی، تحلیل گر مســائل سیاسی 
لبنان نیــز ضمن اشــاره به ســفر هیل در 
یادداشتی نوشت: این سفر را می توان همسو 
با سفرهای منطقه ای مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه و نیز جان بولتون، مشاور امنیت ملی 

آمریکا دانست.
او افزود هیل کاماًل با شرایط سیاسی لبنان 
آشــنا اســت و با برخی از طرف های لبنانی 
ارتباط قوی دارد، بر همین اساس او ابتدا به 
دیدار ولید جنبالط، رهبر حزب سوســیال 
ترقی خــواه، رفت، چراکه ایــن رهبر حزب 
مواضع همسویی با آمریکا در قبال دمشق و 

متحدانش دارد.

هیل در دیــدار بــا جنبــالط در مورد 
تحریم هــای حزب اهلل تأکید کــرده و از وی 
خواسته بود مسیر خود را در قبال این گروه 
مشخص کند و در صورت همکاری با حزب اهلل 
دیگر انتظار همراهی واشــنگتن را نداشته 

باشد.
بزی همچنین بــه مداخلــه آمریکا در 
تشــکیل دولت لبنان اشــاره کرد و گفت: 

ســخنان و دیدارهای هیل حاکــی از عدم 
رضایــت از برنامه تشــکیل دولــت کنونی 
است و این مســئله اثبات می کند که برخی 
طرفین حامی آمریکا، در حال کارشــکنی 
در مسیر تشــکیل دولت هســتند؛ درواقع 
این افــراد صــدای آمریــکا در مخالفت با 
 تشکیل دولت و اعطای پســت های مهم به 

حزب اهلل هستند.

ارزیابی منابع لبنانی از اظهارات هیل: 

مداخله جویانه و مانع حضور گروه های مقاومت در دولت 

برای برخی خروج بدون 
توافق از اتحادیه، نه تنها 
خطر نیست، بلکه هدف 
است، آن ها می خواهند 

پلی بر فراز بروکراسی های 
اتحادیه در بروکسل ایجاد و 
از آن عبور کنند و برایشان 
مهم نیست که با این اقدام 

بخشی از اقتصاد بریتانیا را 
به زیر می کشند

شکست طرح برگزیت 
ترزا می به معنای شکست 

برگزیت نیست. اگر اتفاقی 
رخ ندهد، بریتانیا همچنان 

اتحادیه اروپا را در تاریخ 29 
مارس )نهم فروردین 98( 
ترک می کند، نزدیک به 10 

هفته دیگر
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