ابهام در پاک بودن بنزین کالنشهرها

جریمه و قطع آب پرمصرفها وارد فاز اجرایی شد

تناقض درباره بنزین یورو4
صفحه 5

تیمملیامیدتنها
فو
تبال یکشانسبرایبقا دارد

10

از رفتارکاریکاتورگونه
پرهیزکردم

تهرانیها متهم شماره یک
بحرانکمآبی

9

صفحه 3

پنجشنبه 27شهریور 22 1393ذیالقعده 18 1435سپتامبر  2014سال ششم شماره 12 1418صفحه 500تومان

تيترهايروز

اقتصاد و فرهنگبا عزمملی و مدیریتجهادی

vatan-e-emrooz voL.6 no.1418 Thu. Sep.18, 2014 ISSN:2008-2886

شجاعدل؟

آیا اکثریت اسکاتلندیها در آخرین لحظات استقالل را با وعده رفاه بیشتر معامله میکنند

دولتیها تمایل خود را برای مالقات روحانی
با اوباما علنی کردند

دیپلماسی
علیل

صفحات 11و12

صفحه 2

اعتراضات دانشجویان به اقدامات غیرقانونی
دانشگاه آزاد بیشتر شده است

بحران شهریه

بع��د از افزای��ش غیرقانونی ش��هریههای ثابت
دانشگاه آزاد ،دانشجویان این دانشگاه از دریافت وام
شهریه بلندمدت وزارت علوم نیز محروم شدند .به
گزارش «وطن امروز» ،دانشگاه آزاد اسالمی که در
بسیاری از زمینهها ساز خود را میزند و بدون توجه
ب��ه آییننامههای قانونی رفت��ار میکند ،در برخی
واحدهای دانش��گاهی اعالم کرده است فع ً
ال از وام
بلندم��دت وزارت علوم خبری نیس��ت .با توجه به
هزینه باالی تحصیل اکثر دانشجویان دانشگاه آزاد ...
صفحه 12

معاون سازمان جنگلها انتقاد کرد

ضعفدیپلماسی
برایاحیایهامون
صفحه 4

خبر

گزارش کیفیت بنزین پتروشیمی
روی میز الریجانی

دبیر نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
با اعالم اینکه گزارش این کمیس��یون درباره کیفیت
بنزین توزیعی در کش��ور آماده و سه هفته پیش به
رئیس مجلس ارائه ش��د ،گفت :تاکنون دستوری از
آقای الریجانی برای انعکاس گزارش دریافت نکردهایم.
دکتر بهزاد ادهمی در گفتوگو با تسنیم ،با اعالم اینکه
گزارش کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس درباره
کیفیت بنزین تولید ش��ده در واحدهای پتروشیمی
آم��اده و ح��دود  3هفته پیش ب��رای رئیس مجلس
شورای اسالمی ارسال شد ،گفت :این گزارش با توجه
به اس��نادی که در اختیار کمیس��یون بهداشت قرار
گرفته بود و بعد از بررسیهای صورت گرفته در این
کمیسیون و توسط تیم کارشناسی معاونت نظارت
مجلس تهیه شده اس��ت .وی در پاسخ به این سوال
که آیا در این گزارش از اسناد سازمان حفاظت محیط
زیس��ت استفاده شده است؟ توضیح داد :در ابتدا این
س��ازمان اعالم کرد ،اسنادی که ثابت میکند بنزین
پتروش��یمی آالینده اس��ت را ارائهکرده است اما این
سازمان به کمیس��یون متبوع بنده نیز اسنادی ارائه
نداده بود .بعد از آن در کمیس��یون تلفیق جلسهای
برگزار شد و همه دستگاههای مرتبط هم به آن دعوت
شدند که سازمان حفاظت محیط زیست از جمله آنها
بود .وی ادامه داد :بعد از این جلسه ،مدیران سازمان
حفاظت محیط زیست در گفتوگو با رسانهها اعالم
کردند که اسناد آالیندگی بنزین پتروشیمی را ارائه
کردهاند .دکتر شهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت و
درمان هم از بنده پرسیدند که آیا این سازمان اسنادی
ارائه کرده اس��ت؟ که پاسخ من به وی منفی بود .در
نهایت بعد از ارس��ال گزارش ،اسنادی برای ما ارسال
ش��د و اظهار کردند اینها اسناد ماست .دبیر نظارتی
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه
سازمان حفاظت محیط زیست اسناد معتبری تا تاریخ
تهیه گزارش به مجلس ارائه نکرد ،خاطرنش��ان کرد:
اسنادی که سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس
ارسال کرده در نتیجهگیری نهایی گزارش کمیسیون
بهداشت درباره کیفیت بنزین تولید شده در واحدهای
پتروش��یمی هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد ،یعنی
این اسناد باعث لغو نتیجه گزارش مورد نظر نخواهد
شد .ادهمی درباره نتیجه گزارش کمیسیون بهداشت
و درم��ان مجلس هم اظهار ک��رد :از آقای الریجانی
برای انعکاس و نحوه رسانهای شدن نتیجه گزارش
کس��ب تکلیف کردهایم که تاکنون ایشان دستوری
در این زمینه ارائه نکرده اس��ت .به گفته وی ،گزارش
کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس درباره حجم
بنزین مورد نیاز کش��ور ،حجم بنزی��ن تولید داخل،
حجم مورد نیاز بنزین وارداتی ،کیفیت بنزین تولید
داخل و وارداتی ،بنزین تولید شده به کمک رفرمیت
تولیدش��ده در واحدهای پتروش��یمی و تأثیر آنها در
آالیندگی توزیعی در سطح کشور است.

اتحادی��ه اروپای��ی ب��ا وحش��ت به
گزارش
همهپرس��ی اس��تقالل اس��کاتلند
مینگرد .جدایی اس��کاتلند از انگلی��س میتواند در
تمام اروپا گروهها را برای برداش��تن گامهای مشابه به
تقلید از اس��کاتلند به وسوسه بیندازد اما این وحشت
فقط مختص اروپا نیست بلکه تکاپوی استقاللطلبانه
اسکاتها بس��یاری از گس��لهای تجزیهطلبی را در
قلمروی جغرافیایی غرب و متحدانش فعال کرده است.
مقام��ات اروپای��ی از  2پیامد احتمالی اس��تقالل
اس��کاتلند میترس��ند که عبارتند از :نخست مساله
س��یگنالی که به جنبشهای جداییطلب مشابه در
بس��یاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی وارد کند
و دیگر اینکه پش��تگرمیای برای مخالفان اروپایی در
انگلیس (حزب یوکیپ) باشد .یکی از مقامات بلندپایه
اروپایی در این راس��تا اظهار داش��ته است که چنین
حرکتی میتواند ی��ک تاثیر دومینوی��ی در اتحادیه
اروپایی به وجود آورد .از آنجا که بیشتر مناطق از لحاظ
اقتصادی مرفه ب��رای جدایی از دولتهای مرکزی در
اروپا تالش میکنند از جمله مناطق فالندر در بلژیک،
کاتالونیا در اسپانیا یا ایالت خودمختار تیرول جنوبی در
شمال ایتالیا ،این مساله همچنین بازارها را در شرایط
هش��دار قرار داده اس��ت .س��رمایهگذاران نگرانند که
اعضای اتحادیه اروپا که این مناطق برای جدایی از آنها
تالش میکنند از جمله اسپانیا ،بلژیک یا ایتالیا بدون
این مناطق مرفه اقتص��ادی دیگر نتوانند بدهیهای
باالی خود را پرداخت کنند.
فالن�در در بلژیک :هفتهنامه آلمانی معتبر اش��پیگل
گزارشی منتشر کرد که به «وحشت بروکسل (اتحادیه
اروپا) از تاثیر دومینویی همهپرسی استقالل اسکاتلند
در سراس��ر اروپا و فروپاشی این اتحادیه» میپرداخت
اما جالب اینکه در خود بروکسل که پایتخت اتحادیه
اروپایی است ،طرفداران استقالل اسکاتلند قدرت دارند.
آنها در واقع نمایندگان منطقه فالندر در اتحادیه اروپا
هس��تند که مدتهاس��ت برای جدایی این منطقه از
بلژیک مبارزه میکنند و حاال دفاتر خود را با پرچمهای
اسکاتلند تزئین کردهاند .جداییطلبان منطقه فالندر
فشار بیشتری برای جدایی وارد خواهند کرد.
کاتالونیا و باس�ک در اسپانیا :حاال کاتاالنها هم برای
برگزاری یک همهپرس��ی جدایی از اس��پانیا در اوایل
نوامبر تالش میکنند .درست است که طی یک دهه
گذشته کاتالونیا کاتالیزور روند تجزیهطلبی در گوشه و
کنار اروپا بوده اس��ت اما کاتاالنها برای عملی کردن
آرزوی دیرین خود عمال مدیون اسکاتلندیها هستند
که راه را برای آنها هموار کردند .در حقیقت پیشداران

زلزله تجزیه غرب

موج استقاللطلبی در خاک اصلی اروپا در شبهجزیره
ایبری هستند؛ نخست کاتالونیا و سپس باسک .این 2
ایالت با فرهنگ و زبانی کامال متفاوت از مادریدیها راه
زیادی تا تحقق رویای دیرینشان برای تبدیل شدن به
کشور مستقل ندارند .دوشنبه گذشته پارلمان محلی
ایالت نیمهخودمختار کاتالونیا کار روی قانونی را آغاز
ک��رد که در صورت تصویب به آنه��ا اجازه میدهد تا
کمتر از  2ماه دیگر ( 9نوامبر) همهپرسی استقالل از
اسپانیا را برگزار کنند.
تیرول جنوبی در ایتالیا« :تیرول جنوبی» ثروتمندترین
منطقه ایتالیاس��ت که در شمال سرزمین چکمهای و
مرز با اتریش قرار دارد و اخیرا جداییطلبانش از خواب
بیدار شدهاند .ش��عار از رم جدا شویم که به دهههای
 50و  60قرن بیستم برمیگردد مجددا در این منطقه
مورد اختالف ایتالیا و اتریش ش��یوع پیدا کرده است.
همچنین دیگر مناطق جداییطلب شمال ایتالیا نیز
کمتر میخواهند به دولت مرکزی وابس��تگی داشته
باشند« .اتحادیه شمال» نیز که رویای غیروابستگی از
دولت مرکزی را در ذهن میپروراند اخیرا در مس��یر
خواس��تههای جداییطلبان��ه خود احس��اس قدرت
بیشتریمیکند.
ولز و ایرلند شمالی در بریتانیا :دوشنبه گذشته گروهی
از موافقان جدایی اسکاتلند از انگلیس در شهر کاردیف،
مرکز ولز ،گرد هم آمدند و خواستار جدایی این منطقه
از بریتانیا شدند .لیانی وود ،رهبر حزب استقاللطلب
«پلید کمری» ولز معتقد است رأی «آری» در اسکاتلند
ب��ر مردم ولز تاثیر میگذارد .به گفته او ،همهپرس��ی
استقالل در اس��کاتلند «فرصتی بزرگ برای پراکنده
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کردن ق��درت و تمرکززدایی قدرت» از لندن اس��ت.
ایرلندیهای شمالی هم چنانکه از عنوان «پادشاهی
متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» برمیآید ،اصال
بریتانیایی محسوب نمیشوند .دستکم نیمهکاتولیک
جمعیت ایرلند ش��مالی خواه��ان پیوند با جمهوری
ایرلند هستند و نیمهپروتستان نیز الزاما طرفدار الحاق
باپادشاهی نیستند .کافی است برای اولین بار پس از
اشغال ایرلند به دست انگلیسیها یک همهپرسی در
بخش شمالی برگزار ش��ود تا صدای استقاللخواهی
آنان هم شنیده شود.
سایر گس�لهای فعال تجزیهطلبی در اروپا :گالیسیا
(ش��مال پرتغال و غرب اس��پانیا) ،آندل��س (جنوب
اس��پانیا) ،سامی-الپونیا (شمال نروژ ،سوئد و فنالند)،
جزایر کورس (فرانسه) ،ساردین و سیسیل (ایتالیا) و
نوا روسیا (شرق اوکراین)
کب�ک در کان�ادا :کب��ک بزرگترین ایال��ت کانادا و
صاح��ب دومین دولت ف��درال بزرگ در این کش��ور
تحت قیمومیت پادشاهی بریتانیاست .این ایالت عمدتا
فرانس��ویزبان در عین ح��ال مهاجرپذیرترین بخش
کانادا در یکصد سال گذشته بوده است .استقاللطلبان
کبک تاکنون  2بار برای خالص شدن از شر قیمومیت
لندن و اتاوا تالش کردهاند اما در همهپرسیهای 1980
و  1995شکس��ت خوردن��د هر چن��د نتایج آخرین
همهپرس��ی در حدود  2دهه پیش بسیار نزدیک بود.
«حزب کبک» مهمترین حزب سیاسی طرفدار جدایی
کبک از کانادا و بریتانیا از آن زمان روابط تنگاتنگی با
همتای اسکاتلندیاش «حزب ملی اسکاتلند» داشته
که همهپرسی استقالل فعلی را در شمال انگلستان به

سالم وطن

«آری» یا «نه» به استقالل اسکاتلند تفاوتی ندارد

بریتانیا مرده است
زنده بادآزادی!
شروین طاهری

قول رهبران انگلیس برای اعطای اختیارات بیشتر به پارلمان اسکاتلند

فعال شدن گسلهای جداییطلبی در قلمروی سیاسی اروپا و آمریکا

يادداشت روز

پیش میبرد .به همین دلیل«دانیل ترب» از رهبران
اصلی استقاللطلبان کبکی تصور میکند درسهای
اسکاتلندی برای کبکیها بسیار موثر خواهد بود و آنها
هم بزودی یک همهپرسی جدید برای استقالل به راه
خواهند انداخت.
تگ�زاس در آمریکا :در حال حاضر تگزاس تنها ایالتی
اس��ت که با یک جنبش اس��تقاللطلبانه قصد جدا
ش��دن از آمریکا را دارد اگرچه برخی دیگر از مناطق
آمری��کا نیز تالشهایی را در راس��تای جدا ش��دن از
آمریکا انج��ام دادهاند .حال دانیل میلر ،رهبر جنبش
ملیگرای تگزاس تاکید دارد همهپرس��ی اس��کاتلند
یک نش��انه مثبت برای این جنبش به شمار میرود:
«اگر اسکاتلند بتواند این کار را انجام دهد ،تگزاس نیز
میتواند آن را انجام دهد» .میلر گفت« :ایالت تگزاس
که از تولیدکنندگان بزرگ نفت و احش��ام در آمریکا
به شمار میرود دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است
و بزرگتر از مکزیک یا اسپانیاست .جنبش ملیگرای
تگزاس تالش خود ب��رای جدایی از آمریکا را از اواخر
دهه  ۱۹۹۰آغاز کرده اس��ت» .میل��ر در ادامه تاکید
کرد همهپرسی اس��کاتلند میزان عالقه و دلبستگی
ب��ه جنبش تگزاس را افزای��ش داده و این واقعیت که
یک تگزاس آزاد موجب از دست رفتن نهادهای بزرگ
فدرال از جمله ناسا و پایگاههای نظامی خواهد شد هیچ
نگرانیای برای وی ایجاد نمیکند .او گفت« :شکست
یا پیروزی؛ همهپرسی اسکاتلند در هر دو صورت یک
منبع بزرگ الهامبخش برای آن چیزی اس��ت که در
تگزاس اتفاق میافتد» .رهبر جنبش ملیگرای تگزاس
معتقد اس��ت این ایالت براساس دهمین متمم قانون
اساسی آمریکا این حق را دارد تا همهپرسی استقالل
را برگ��زار کند .در نظرس��نجی ژانویه  ۲۰۱۳میالدی
حدود  ۲۰درصد رایدهندگان تگزاسی از جدا شدن
این ایالت از آمریکا حمایت کردهاند و  ۶۷درصد نیز با
این مس��اله مخالفت کردهاند .ایالت تگزاس حدود ۲۷
میلیون نفر جمعیت دارد.
جزی�ره اوکین�اوا در ژاپ�ن :فعاالن سیاس��ی اوکیناوا
این هفته وارد اس��کاتلند شدند تا از کمپین استقالل
اس��کاتلند الهام گرفت��ه و تالش خ��ود را برای جلب
حمایت مردمی با هدف استقالل این جزیره در جنوب
ژاپن افزایش دهند .اگرچه جنبش استقالل اوکیناوا در
مقایسه با اسکاتلند کوچک است ولی فعاالن سیاسی
اوکیناوا بر این باورند که از افزایش خشم عمومی نسبت
به تصمیم توکیو برای دادن مجوز س��اخت و ساز در
پایگاه نظامی آمریکا در این جزیره بهترین استفاده را
خواهند کرد.

66413942
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

از نگاه استقاللطلبان اسکاتلندی
امروز پنجش��نبه  18س��پتامبر
میتواند بهترین پنجشنبه 307
س��ال اخیر باش��د ی��ا فقط یک
پنجش��نبه کامال معمولی دیگر
که آفتاب در آن با آرزوهایی بزرگ طلوع میکند و
ناامید به مغرب میرود .اگر در همهپرسی امروز فقط
یک برگ «آری» بیش��تر از آرای «نه ،متش��کریم»
آنگلوفیلها یا طرفداران بریتانیایی ماندن این ملت
به صندوق برود ،بار دیگر فری��اد «زنده باد آزادی»
مبارز ش��جاعدل اس��کاتلندی «ویلیام واالس» در
هنگام قطعه قطعه شدن و گردن زده شدن توسط
شاه ادوارد انگلیسی ،در گوش زمان خواهد پیچید
اما اگر چنین نشود هم باز از نگاه آزادیخواهان جهان
این پنجشنبه بهترین پنجشنبه خواهد بود ،چرا که
پیام همهپرسی چنان همهگیر شده و ولوله تجزیه
بریتانیا چنان زلزلهای بر س��اختار قرون وس��طایی
پادش��اهی متحد انداخته که دیگر رای «آری» یا
«نه» به استقالل اسکاتلند تفاوت چندانی به حال
آینده سلطنت لندن ندارد .اسکاتلندیها تا همین
جا ثابت کردهاند پادش��اه لخت اس��ت و خورشید
امپراتوری که زمانی از اقیانوس آرام طلوع میکرد و
دوباره در آن فرو میرفت ،حاال از دریای ش��مال بر
میآید و در خلیج ایرلند فرو میرود .آلکس سالموند
و حامیانش در حزب ملی اس��کاتلند حتی اگر فردا
هم جش��ن اس��تقالل نگیرند امیدوار خواهند بود
بزودی این ضیافت را برپا خواهند کرد ،ش��اید این
بار به صورت بینالمللی و همزمان با سایر ملل تحت
قیمومیت ملکه و به دنبال یک فروپاشی ساختاری
ش��بیه آنچه هنگام فروپاشی شوروی شاهد بودیم.
همین امروز میتوان فریاد «بریتانیا مرده است ،زنده
ب��اد آزادی!» را در خیابانهای گالس��کو ،ادینبورو،
فالکریک،کاردیف و بلفاست شنید .حتی مطبوعات
انگلیس��ی که پیش از همهپرس��ی ،همراه با دولت
کامرون و بیبیسی شمشمیر را برای استقاللطلبان
از رو کشیده بودند در روزهای اخیر اشارات ظریفی
داش��تند به این واقعیت که پس از پنجش��نبه 18
س��پتامبر  ،2014دیگ��ر بریتانی��ا بریتانیای قبل
نخواهد بود .همیش مکرائه ،ستوننویس روزنامه
ایندیپندنت ،تولد ملت جدیدی که قبال پادشاهی
متحد خوانده میشد را تبریک گفت .نیل وودفورد،
س��توننویس اقتصادی روزنام��ه دیلیتلگراف هم
نوش��ت همهپرسی اسکاتلند همه چیز را در جزیره
به هم ریخته است و حتی اگر رای نیاورد ،مرزهای
مقدس پادش��اهی متح��د بریتانیا را قط��ع کرده،
مرزهایی که برای  3قرن کس��ی تصور رد شدن از
آن را ه��م نمیکرد و ذهنیت امپراتوری را هنوز در
میان انگلیسیها و مستعمرات سابقشان پابرجا نگاه
میداش��ت .به همین دلیل است که آمریکاییها،
خواه وزیر خارجه جان کری ،خواه س��خنگوی کاخ
س��فید یا س��ناتورها و حتی رئیسجمهور اس��بق
و ش��وهر رئیسجمهور احتمالی آیندهش��ان بیل
کلینتون ،هماندازه ،هماندازه «الیزابت» پیر ،صریحا
نگران استقالل اسکاتلند هستند .چون این اتفاق به
معنی شکلگیری گس��ل فروپاشی یک امپراتوری
غربی همانند ایاالت متحده اس��ت اما حتی اگر کار
به آنجا هم نرس��د ،نفس همهپرس��ی استقالل به
معنای بیاعتبار ش��دن مفهوم امپراتوری در غرب
اس��ت ،مفهومی که از زمان روم باستان تا به امروز
قدرتهای اروپایی و آمریکایی یکی پس از دیگری
به اعتبار آن بر س��ر کار آمدهاند و دس��تگاه عریض
و طویل اشرافی اروپا و حاکمیت سایه صهیونیسم
آنگلوساکسون هنوز خود را پشت آن پنهان میکند.
به قول فینین کانینگام ،س��توننویس ایرلندیتبار
پرست��یوی ،این همهپرس��ی فرصتی ش��د برای
درنگ اهالی بریتانیا و اروپا که «آیا بدون پادشاهی
و بدون امپراتوری هم میش��ود زندگی کرد یا نه؟»
نتیجهگیری آنها از این درنگ در کوتاهمدت هر چه
باشد در بلندمدت ،ذهنیت مسخشدهشان در نظام
سلطه را به هم خواهد ریخت.
مردمی که بیدار ش��ده و برای سرنوش��ت خود
تصمی��م میگیرند ،پادش��اهان و ملکههای جدید
نظامات سیاسی غربی هستند .خاندان سلطنتی به
م��دت چند هفته واژه « »YESرا از دایره واژگانش
حذف ک��رده بود چون حت��ی از تصور اینکه نظام
ی در گروی پاس��خ « »YESیک مشت
پادش��اه 
کارگر اسکاتلندی باشد وحشت داشت.
اما در آن سوی کانال مانش نیز یک امپراتوری
دیگر به خطر افتاده است .اگرچه با ظهور اسکاتلند
مس��تقل و جمهوریهای کاتالونیا و ولز و باسک و
فالندر ،ممکن است آنها از دایره اتحادیه اروپا خارج
نش��وند و به آن بپیوندند اما در نهایت این روند به
نفی ماهیت امپراتوریهای غربی دامن میزند که
خود این اتحادیه سمبلی از آن است و در حقیقت
بر اساس ذهنیت امپراتوری قرن نوزدهمی ناپلئون،
قرن بیستمی هیتلر و قرن بیست و یکمی بانکداران
یهودیتبار به اینجا رسیده است.
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