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سياستسياست

ادامه اما و اگرها درباره آزادي متهم نفتيافشاگري جهانگيري درباره فسادهاي دولت قبل

 فساد نفتي ۱۰۰ سال دیگر هم
 از ذهن مردم پاک نمی شود

 وثيقه  بابك زنجاني 
 ۱۰ هزار ميليارد تومان است

23

مجيد تفرشي
تحليلگر مسائل بريتانيا و اروپا

طالقي تلخ پس از 
ازدواجي مصلحتي

از ابتداي اعالم زمان برگزاري رفراندوم، 
هم��ه موافق��ان و مخالفان مان��دن يا 
گسس��تن بريتانيا از اتحاديه اروپ��ا مطمئن بودند كه 
اين رقابت تاريخي، بسيار س��خت، نزديك و غيرقابل 

پيش بيني قطعي خواهد بود. 
پيروزي مخالفان ادامه عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا، 
پيروزي نسل كهنسال و دل بسته به گذشته بريتانيا بر 
نسل جديد و داراي آينده نگري بود. پيروزي طرفداران 
وضع آرماني گذش��ته و وعده بازگشت به دوران اقتدار 
امپراتوري در برابر طرفداران ديدگاه واقع بينانه بهبود 
تدريج��ي وضع موجود و رس��يدن تدريج��ي به وضع 

مطلوب و قابل دستيابي. 
آغاز روند خ��روج بريتاني��ا از اتحاديه اروپ��ا، عالوه بر 
راس��تگرايان افراط��ي، مهاجرس��تيزان و مخالف��ان 
اقليت ه��اي قومي و نژادي در داخ��ل بريتانيا، موجب 
خوش��حالي دونالد ترامپ، نامزد جنجال��ي و افراطي 
جمهوريخواه در انتخابات پيش روي رياست جمهوري 
امريكا، والديمير پوتين رييس جمهور روسيه، متحدان 
عرب لندن و ديگر منتقدان و دشمنان انديشه اروپاي 

واحد و متحد شده است. 
در بررس��ي رون��د تصمي��م تاريخ��ي م��ردم بريتانيا 
ب��راي جداي��ي از اتحاديه اروپ��ا، بايد به مش��كالت و 
ناكارآمدي ه��اي ه��ر دو طرف توجه كرد. از يك س��و، 
از ابتداي ش��كل گيري اتحاديه اروپا، ش��وراي رهبري 
اتحاديه و به خصوص آلم��ان و اروپا رويكرد متناقضي 
با لندن داش��تند. آنان خواهان تعامل اداري، سياسي و 
مالي بريتانيا در همه شؤونات اتحاديه بودند، بدون آنكه 
در عمل براي اين مشاركت، ارزش گذاشته و ديدگاه هاي 
لندن را، دس��ت كم به اندازه سهم آن در اتحاديه، مورد 
تاييد قرار داده و اين كشور را در تصميم گيري هاي كالن 

به بازي بگيرند. 
بريتانيا از ابتدا مدعي بود كه بخش زيادي از فشار زياد 
مالي و حقوقي اتحاديه بر دوش آن كشور است و ارزش 
افزوده و برخ��الف وعده ها و برنامه هاي اوليه، محصول 
عيني مش��اركت بريتانيا در اتحاديه اروپا به اندازه الزم 
و كافي نب��وده و نظام غيردموكراتيك، ديوان س��االر و 
غيرپاسخگوي حاكم بر بروكسل )شهر مقر اصلي اتحاديه 
اروپا( روز به روز دستاورد لندن از ازدواج با اتحاديه اروپا 
را كمتر و توجيه آن براي مردم، سياستمداران، نخبگان 
و رسانه ها را دشوارتر مي س��ازد. اين اعتراضات از ابتدا 
وجود داشت، ولي به تدريج با بروز بحران هاي مالي در 
يونان، پرتغال، ايتاليا و اسپانيا و بحران هاي مهاجرت و 

پناهندگي اخير شدت گرفت. 
از سوي ديگر به باور بسياري از رهبران اتحاديه اروپا، در 
واقع اين لندن بود كه با زياده خواهي و رفتار ارباب مآبانه 
روزافزون مانده از دوران اس��تعمار خود مدام، س��عي 
مي كرد كه در همه امور اقتصادي، سياسي و راهبردي، 
بيش از تالش و سهم واقعي خود در اتحاديه اروپا، براي 
رهبري اتحاديه و ديگر كشورهاي عضو، تعيين تكليف 
و زورگوي��ي كرده و براي خود امتي��ازات ويژه و قوانين 
تبعيض آميز خاص كسب كرده و خود را در عمل باالتر 
از ديگر اعضاي اتحاديه قرار دهد. به اعتقاد رهبران آلمان 
و فرانسه، بريتانيا با پشتگرمي ارتباطات ويژه با امريكا، 
صرف��ا در اروپا در پي منافع خود بوده و توجهي به خرد 

جمعي و منافع مشترك منطقه اي نداشت. 
مانند هر ماج��راي ازدواج و طالق، در 
جريان پيوستن و گسستن بريتانيا از 
اتحاديه اروپا نيز مي توان به دعاوي دو 

طرف گوش كرد و رگه هايي از واقعيت، اغراق و ادعاهاي 
نادرست را در سخنان دو طرف يافت. 
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برادران گرامي
جناب آقاي مهندس عبدالعلي زاده

و جناب آقاي مهندس سید رضا نوروززاده

 الياس حضرتي- محسن مهرعليزاده- ابراهيم اصغرزاده
  محمدجواد حق شناس- سعيد ليالز- ابراهيم اميني- اسماعيل دوستي
  فياض زاهد- سيدحمزه اميني- سيد فرید موسوي- ابوالفضل شکوري
  احمد حکيمي پور- نورالدین آهي- عربعلي قرباني- رضا نقي پور
 کمال مرادي- جعفر سبحاني

حسن انتصاب بجا و شایسته آن جنابان را به سمت هاي 
ریيس هيات مدیره و مدیرعامل سرمایه گذاري تامين 
اجتماعي )شستا( تبریك گفته، توفيقات روزافزون 

شما را از خداوند متعال خواستاریم.

گفت و گوي »اعتماد «  با  پرویز فتاح، ریيس کميته امداد

روحاني، بودجه کميته امداد را تمام و کمال داد  |   به روحاني واقعيت فقر را گزارش کردم، تشکر کرد

امیدوارم مردم فقیرتر نشوند

  گفت و گو با حميد رضا آصفي
انگليس سنتي به نفع ايران نيست

  گزارش نخستين واکنش هاي اقتصاد
پوند ركورد سقوط را زد

  یادداشتي از مهدي تقوي 
بريتانيا در روياي دهه 60

  تحليل حسين راغفر
تضعيف اتحاديه اروپا به ضرر 

كشورهاي درحال توسعه است

  یادداشتي از نصرت اهلل تاجيك
قمار سياسي كامرون

بسته تحليلي »اعتماد« درباره 
خروج بریتانيا از  اتحادیه اروپا

شورش »موسپيدها« 
61درصد كهنساالن برخالف 75 درصد جوانان به بقاي بريتانيا در اتحاديه اروپا

 راي منفي دادند تا يك زلزله سياسي در اروپا آغاز شود

در قضيه فيش ها استثنا قایل نشویم
انتشار فيش هاي حقوقي با ارقام عجيب و غريب، اگرچه از حيث وجود 
چنين مواردي ناراحت كننده بود، ولي از يك جهت مي تواند منشأ خير 
و بركت باشد. در واقع وظيفه همه ما است كه هر نقطه ضعف يا تهديدي را به نقطه قوت 
و فرصتي مناسب تبديل كنيم و قضيه فيش هاي حقوقي به طور قطع چنين ظرفيتي 
را دارند. بهتر است ابتدا با طرح اين پرسش آغاز كنيم كه در اين روزها چه اتفاق جديدي 
افتاده اس��ت؟ در واقع اتفاق مهمي كه رخ داد شفاف سازي است و نه هيچ چيز ديگر. 
شفافيت براي كشورهاي توسعه يافته يك امر عادي است، به همين دليل اگر در يك 
مورد شفافيت نباشد معترض مي شوند. ولي براي ما امري استثنايي است و هنگامي كه 
گوشه اي از آنچه پنهان است، آشكار مي شود، همه متعجب مي شويم. وقتي كه خداوند 
مي خواهد قيامت را توصيف كند، چنين مي گويد كه: »يوم تُبلى السرائر« روزي كه اسرار 
آش��كار مي شود. در واقع مشكلي كه ما در روي زمين داريم وجود همين اسرار است و 
هرچه اسرار بيشتر شود، انسان ها در خلوت خود مرتكب خالف بيشتري مي شوند، چرا 
كه اطمينان خواهند داشت كه آنها به صورت سر و راز باقي مي مانند و كسي از آن مطلع 
نمي شود. چه مشكلي دارد كه بخشي از ويژگي هاي قيامت را در زمين تجربه كنيم تا در 
قيامت دچار عوارض نبودن شان نشويم؟ شفافيت به معناي آشكار كردن اسرار در حد 
ممكن اس��ت، هرچند هيچگاه به صد درصد نمي رسد، شايد مطلوب هم نباشد كه به 
چنين حدي برسد، حداقل در امور شخصي، ولي در امور اجتماعي بايد بتوان شفافيت 

را به حداكثر ميزان ممكن ارتقا داد. 
بدتر از نبود شفافيت هم داريم. شفافيت موردي و كنترل شده نيز يكي از نقاط ضعف 

جامعه توسعه نيافته است. به اين معنا كه برخي افراد اطالعاتي را در 
اختيار دارند، و جامعه از حيث آن اطالعات براي آنان شفاف است، ولي 
اين افراد اطالعات خود را به صورت گزينشي يا موقتي شفاف مي كند. 

در واقع در اين شرايط به جاي آنكه شفافيت به ابزاري براي اصالح امور تبديل شود، به 
ابزاري براي تفوق نزد عده اي سلطه جو تبديل مي شود. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

قمار سياسي کامرون
در صحنه روابط بين المللي و توازن معادالت قدرت در سطح جهاني همه 
امور به تصميم داخلي سياستمداران و مردم يك كشور برنمي گردد. 
مخصوصا كش��ورهاي مهم و تاثيرگذار با موقعيت ويژه و ژئوپولتيك شان نمي توانند 
بدون توجه به الزامات خارجي در كنار ضرورت هاي ساختاري داخلي تصميم گيري 
كنند و ممكن اس��ت عوامل زيادي برتصميم سياستمداران يا انتخاب مردم تحميل 
شود. مخالفت امريكا و آلمان به عنوان دو قدرت اقتصادي دو قاره امريكا و اروپا با جدايي 
انگليس از اتحاديه اروپا را نمي توان جداي از گزاره باال دانس��ت و ناديده گرفت اما بايد 
ديد اين بار كدام يك از اين دو واژه الزامات خارجي يا ساختار و نيازهاي ملي در اوضاع 
سياسي آينده انگليس زلزله ايجاد مي كنند. اجازه بدهيد تاثير اين الزامات و ضروريات 

را بر تصميم مردم انگليس در سه پرده زير مدل سازي كنم: 
پرده اول: در سال 2010 يكي از اسانيد انگليسي در كالس دوره  ام بي ا در كالج نيوكاسل 
گفت امروز آخرين قسط بدهي انگليس به امريكا بابت هزينه هاي جنگ جهاني دوم بعد 
از شصت و پنج سال پرداخت شد! او ادامه داد اي كاش ما هم در جنگ همچون آلمان 
شكست مي خورديم اما االن مي توانستيم ماشين بي ام و توليد كنيم و نه مصرف كننده 
ماش��ين هاي آلمان شكس��ت خورده در جنگ دوم جهاني و ژاپن شكست خورده در 

جنگ اول جهاني باشيم!  
پرده دوم: چندي پيش با يكي از دوستان قدم مي زديم و پرسيد شما كه چندي طوعا 
و كراها در انگليس زندگي كردي بهترين و بدترين ويژگي هاي اين جامعه چيس��ت؟ 
گفتم يك ويژگي دارند كه هم بدترين است و هم بهترين؛ بستگي به انتخاب شنونده 
و زاويه ديدش به تحوالت جوامع دارد! گفت چيس��ت؟ گفتم براي افزودن يك پنس 

بر قيمت سوخت يا انرژي ميليون ها پوند هزينه مي كنند و ساعت ها 
برنامه راديويي و تلويزيوني توليد و با هزاران نفر عادي و نخبه مصاحبه 

و اثرات اين اقدام را بر ده ها سال آينده اقتصاد كشور و وضعيت مردم بررسي مي كنند! 
خنديد و گفت بايد به عنوان يك بررسي عميق تر اين موضوع كه حسن است ...

نگاه بين المللي
نصرت اهلل تاجيك

كارشناس مسايل بين المللي

حمایت قانوني از سربازان طبيعت
خبرهاي ناگواري در مدت اخير جامعه ايران را غمگين و متاثر كرد. از  

يك سو خبر درگذشت سربازان وظيفه نيروهاي مسلح در حادثه تصادف 
كه در شب هاي پر عظمت قدر و شهادت موال علي)ع(، خانواده هاي بسياري از هموطنان 
را داغدار كرد و مردم ش��ريف و بزرگوار را در غمي سنگين فرو برد و مسلما شناسايي 
داليل ساختاري و زير بنايي چنين حوادثي بر عهده مسووالن امر در بخش هاي مربوطه 
كشوري و لشگري بوده، اميد است با تشكيل كميته هاي مربوطه از سوي نمايندگان خانه 
ملت، وضعيت سربازان خدوم كشور در نظام وظيفه بررسي و شرايط رفاهي و آموزشي 

آنان مورد بازبيني و نظارت واقع شود. 
از ديگر سو سالياني متمادي است كه معضالت و چالش هاي حقوقي مربوط به وظايف 
سربازان عرصه طبيعي كشور- محيط بانان، جنگلبانان و به صورت كلي گارد محيط 
زيستي ايران- براي اين بزرگ مردان و زنان فداكار كشور، مشكالت بسياري را رقم زده 

و حتي آنان را تا پاي اجراي مجازات قصاص كشانده است. 
داستان پر درد وضعيت س��خت كار محيط بانان اين كش��ور از دغدغه هاي فعاالن و 
دوس��تداران محيط زيست بوده، بارها مورد نقد و نظر حقوقدانان نيز واقع شده است. 
چه بسا در چالش هاي انتشار فيش هاي حقوقي اخير، انتشار فيش حقوق و مزاياي يك 
محيطبان با كمتر از يك ميليون تومان دريافتي در ماه و با وجود معدل حداقلي 13هزار 
هكتار براي هر محيطبان كه چندين برابر نسبت استاندارد جهاني آن است، خود نشان 

از وضعيت عجيب و بغرنج اين ضابطين عاشق و دلداده عرصه طبيعي ايران است. 
در چندين روز گذش��ته ش��اهد اخباري رنج آور از جراحت و شهادت تعداد ديگري از 

اين عزيزان به ضرب گلوله هاي جهل و خودپرستي شكارچيان هويت 
طبيعي اين كشور هستيم. ش��هادت دو بزرگ مرد، محمد دهقاني 
و پروي��ز هرمزي، محيط بانان غيور منطقه گنو كه متاس��فانه جمع 

ش��هداي اين عرصه را به 118 تن رساند و چه بسيار جانبازان و مجروحيني همچون 
علي آرامش فر، محيطبان منطقه دنا كه وي نيز با جراحت شديد ناحيه پا روبه روست

نگاه اجتماعي
مينو خالقي

حقوقدان و فعال محيط زيست
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