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توکیو بدون توقف!
| همزمان بــا تبادل دو زندانى بيــن ايران و آمريكا و ســفر اين هفته 
حسن روحانى به ژاپن، گمانه زنى ها در مورد مذاكره احتمالى ايران و آمريكا با 
ميانجگرى ژاپن قوت گرفته، حال بايد ديد در نهايت آيا اين اتفاق در عمل رخ 
خواهد داد.با گذشت 6 ماه از سفر شينزو آبه، نخست وزير ژاپن به تهران با هدف 
ارســال پيام دونالد ترامپ به ايران، اكنون بار ديگر در آستانه سفر قريب الوقوع 
حســن روحانى، رئيس جمهور ايران به ژاپن، توكيــو از «تالش هايى» با هدف 
«ميانجى گرى» بين ايران و آمريكا خبر داده است.شينزو آبه، نخست وزير ژاپن 
گفت كه كشورش درحال برنامه ريزى سفر حسن روحانى به توكيو است، چون 
ژاپن مى خواهد در حل «بن بست هسته اى بين تهران و واشنگتن» و «كاهش 
تنش در خاورميانه» كه منبع 80 درصد نفت موردنياز ژاپن است نقش فعال ترى 
ايفا كند. به گفته كارشناسان با توجه به اينكه ترامپ به شيوه خود عمل مى كند 

بايد دانســت كه دولت ترامپ مجوز الزم را براى ميانجگرى به آبه نخست وزير 
ژاپن داده، در حاليكه اين اجازه را ترامپ به مكرون رئيس جمهور فرانسه نداد، اما 
اگر روحانى به عنوان رئيس جمهور ايران برود و با ژاپن به عنوان نماينده آمريكا 
مذاكره كند، بدون كسب اجازه از حاكميت ، آن موقع شاهد يك موضع دوگانه 
در قبال سياســت خارجى ايران خواهيم بود كه اين امر به هيچ عنوان مناسب 
نيست. از منظر بيرونى اين سياست دوگانه براى ايران مثبت ارزيابى نمى شود، 
چراكه در نهايت آسيب اين حاكميت دوگانه به ضرر مردم است، بنابراين در اين 
رابطه بايد يك صدا از درون ساختار حاكميت ايران شنيده شود و نبايد شاهد 
هيچ گونه تعارض و دوگانگى در قبال مذاكره با آمريكا باشيم. با اينهمه سياست 
ايران مشخص است: فقط در شرايط تعليق كامل تحريم ها است كه جمهورى 

اسالمى مذاكره با آمريكا، آن هم در قالب برجام را مى پذيرد.

مجوز الزم برای میانجگری به ژاپن داده شده است؛
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| پيروزى خيره كننــده و قاطع حزب محافظــه كار به رهبرى 
«بوريس جانسون» با دســتور كار اوليه «برگزيت» و شكست كم سابقه 
حزب كارگر بــه رهبرى «جرمــى كوربين» كه در عمــر اكثريت قاطع 
بريتانيايى ها بى سابقه بود، راه دشوار «نخســت وزير جانسون» را براى 
بيرون كشيدن كشــورش از اتحاديه اروپا تا واپســين روز نخستين ماه 
سال آتى ميالدى (31 ژانويه 2020) تا حدود زيادى همواره كرد. نتايج 
انتخابات بر اســاس نتايج اوليه بر اين مبناست: 362 كرسى براى حزب 
محافظه كار و 202 كرســى براى حزب كارگر. هر حزبى كه بتواند 326 
كرسى پارلمان را در اختيار داشته باشد اكثريت مطلق دارد و حاال حزب 
محافظه كار توانســته با عبور از اين مرز، حزب داراى اكثريت مطلق در 
پارلمان باشد و هر چه بخواهد بدون سنگ اندازى ديگر احزاب در مجلس 

عوام بريتانيا انجام دهد.
 اين نتيجه كسب شــده براى حزب محافظه كار از ســومين انتخابات 
سراسرى در دوران «مارگارت تاچر» در سال 1987 ميالدى بدين سو (32 
سال گذشته) بى سابقه بوده اســت. اين پيروزى در حالى است كه حزب 
كارگر هم در مقابل از سال 1935 بدين سو (84 سال گذشته) چنين نتايج 
ضعيفى در يك انتخابات سراسرى كسب نكرده است؛ بنابراين هم پيروزى 
حزب محافظه كار در اين دور از انتخابات كم سابقه بود و هم چنين شكستى 
براى حزب كارگر در 84 سال گذشته سابقه نداشته است.  بوريس جانسون 
با اين پيروزى مى تواند وعــده خودمبنى بر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
تا 31 ژانويه 2020 عملى كند. او قرار اســت طرح خروج از اتحاديه اروپا 
(برگزيت) را به محلس عوام ببرد تا تصويب شود. از سوى ديگر با اين نتايج 

انتخاباتى، مشروعيت سياسى جانسون در معادالت سياسى بريتانيا افزايش 
قابل مالحظه اى يافته و دست او در مذاكره با رهبران اتحاديه اروپا بر سر 

خروج از اين اتحاديه، بازتر مى شود.
 از اين پس نزديكى بيش از پيش «بريتانياى جانســون» به «آمريكاى 
ترامپ» به ويژه در دوران پس از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بسيار بسيار 
محتمل است و اين مســاله حتى مى تواند بريتانيا را عالوه بر موضوعات 
اقتصادى در ساير حوزه هاى مرتبط با سياست و ديپلماسى بين المللى نيز 
از شركاى سابق اروپايى خود (آلمان و فرانسه) جدا كرده و به سمت اياالت 
متحده آمريكا بكشــاند. براى مثال مى توان اين پيش بينى را داشت كه 
ديدگاه بريتانيا درباره «برجام» از اين پس بيش از پيش به ديدگاه دولت 

اياالت متحده آمريكا نزديك تر شود.

انگلیس یکپارچه محافظه کار شد؛
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جای حجازی خالی
| محمد ابوذری - کارشناس فوتبال-  امروز سالروز تولدناصر 
حجازى اســت كه همه ايرانى ها او را دوست داشــتند. اودروازه بان نامدار 
تيم ملى و مربى مشــهور فوتبال اهل ايران بود. حجازى دروازه بان اول تيم 
ملى فوتبال ايران در دهه 1350 بود و 2 قهرمانى در جام ملت هاى آسيا، 1 
قهرمانى در بازى هاى آسيايى و شركت در المپيك و جام جهانى فوتبال را در 
كارنامه دارد. او هم چنين به هم راه تيم تاج قهرمانى در جام تخت جمشيد و 
جام باشگاه هاى آسيا را تجربه كرده است.وى در روز 2 خرداد 1390 پس از 
تحمل مدت ها رنج ناشى از بيمارى سرطان ريه در بيمارستان كسرى تهران 
درگذشت .ناصر حجازى و غالمرضا تختى تنها چهره هاى ورزشى هستند كه 
نام آن ها در مجموعه كتاب در دست چاپ مفاخر و نام آوران ايران زمين در 
كنار نام هايى چون ابوعلى سينا، سعدى شيرازى، حكيم ابوالقاسم فردوسى، 
عطار نيشابورى، امير كبير، كمال الملك، جالل آل احمد، پروين اعتصامى، 

محمود حسابى، على شريعتى و جعفر شهيدى قرار گرفته است.
در سال 2018 ســايت AFC طبق رأى گيرى از كاربران خود خواست 
بهترين بازيكنان تاريخ جام ملت ها را انتخاب نمايند كه ناصر حجازى با آراى 
حداكثرى عنوان بهترين دروازه بان تاريخ تمام ادوار جام ملت هاى آسيا را از 
آن خود كرد و نامش بر پهنا تاريخ ماندگار ماند نامگذارى خيابان بنام ناصر 
حجازى: شوراى شهر تهران در مصوبه اى بلوار فردوس غربى را به نام ناصر 

حجازى تغيير اسم دادند
حجازى براى شركت در انتخابات رياست جمهورى ايران در سال 84 ثبت 
نام كرد و گفته بود كه اگر تأييد صالحيت شود 30 ميليون رأى مى آورد. و 
اعالم كرده بود كه در صورت پيروزى در انتخابات احمد نيك كار را به معاون 
اولى برمى گزيند ولى شوراى نگهبان صالحيت او را براى شركت در انتخابات 
رد كرد. او پس از ثبت نــام به روزنامه خبرورزشــى گفت:چه ايرادى دارد 
ورزشى ها هم كار سياسى انجام بدهند؟ االن كه در ورزش ما سياستمداران 
فعاليت دارند حاال چه ايرادى دارد مثًال حجازى كار سياسى كند؟! من شرايط 

اوليه را كه براى ثبت نام دارم. اگر صالحيت مان را تأييد كردند كه شــركت 
مى كنيم و فكر نمى كنم ايرادى داشته باشد.

در 31 فروردين ســال 1390، ناصر حجــازى در مصاحبه اى كه با پرتال 
شــخصى خود انجام داد ضمن اعتــراض به وضعيت اقتصــادى موجود در 
ايران، نسبت به سياســت هاى اقتصادى دولت از جمله هدفمندى يارانه ها، 
شديداً اعتراض خود را اعالم كرد و شرايط بيمارى اش را ناشى از آن دانست 
همچنين وى در بخشى از اين مصاحبه در مورد پرداخت ماهيانه يارانه ها به 

مردم توسط دولت گفت:
دولت مى گويد چهل هزار تومان در ماه به مردم كمك مى كنيم، مگر مردم 
گدا هستند؟ مردم ايران روى گنج خوابيده اند، نفت، گاز و… دولت حق ندارد 
به مردم كمك كند، دولت بايد كار كند، خدمت كند و زحمت و دسترنج مردم 
را دودستى تقديم آن ها نمايد. چهل هزار تومان در ماه به مردم مى دهند و 
بعد چند برابر آن را از جيب مردم برداشت مى كنند و سپس ادعاى خدمت 
به مردم دارند. از ديد مسئولين خدمت دولت به مردم يعنى كار كردن مردم 
براى دولت و اينكه مردم كار كنند و پولشان را تقديم دولت نمايند! براى من 
گاز مى آمد چهل هزار تومان و حاال مى آيد يك ميليون تومان. گاز به كشور 
همســايه با مبلغى به مراتب كمتر از آنچه از جيب مردم برداشت مى كنند، 
صادر مى شود. با ديدن اين شرايط نبايد عصبانى شوم؟ نبايد حرص بخورم 
و شرايط جسمانى ام مثل امروز شود. جمالت ناصر حجازى در مورد فوتبال 
پاك هم شنيدنى است:سال هاست مى گويم فوتبال ايران ناپاك است. اگر 
مأمور راهنمايــى و رانندگى به جاى برگه جريمه پــول نگيرد، مربى هم از 
دســتيارش و بازيكن پول نمى گيرد. در يك جامعه همه مسائل به هم ربط 
دارند و علت و معلول هم هســتند. «مدام مى گوييم فوتبال ناپاك من فقط 
مى خواهم بپرسم كه ديگر جاهاى ما پاك است كه توقع پاكى فوتبال را داشته 
باشيم؟ بايد همه چيزمان به هم بيايد.»متأسفانه كسانى اين فوتبال را اداره 

مى كنند كه اصول را نمى دانند.

ســرمقاله
یک هفته برای ژاپن

| رضا امیری مهر- روابط ايران و ژاپن گذشــته از سوابق 
تاريخى، با بستن يك قرارداد دوستى در سال 1308 (خورشيدى) به 
صورت رسمى برقرار شد كه در واقع سرآغاز روابط رسمى دو كشور 
بوده است و بر مبناى همان، همواره يك نوع روابط سنتى دوستانه 
داشته اند مناسباتى كه به رغم هر فراز و فرودى دست نخورده و بكر 
باقى مانده است و يكى از سالم ترين روابط ميان دو كشور در دنيا و 
در جامعه بين المللى محسوب مى شود. در روابط ايران و ژاپن از آغاز 
تا به امروز، همواره از ديد اقتصادى، داراى اهميت ويژه بوده اســت. 
از يك طرف ژاپن به نفت خام و بازار ايران نياز دارد و از طرف ديگر 
ايران نيز ژاپن را همواره بازار عمدهٔ براى فروش نفت و تأمين كاالهاى 
صنعتى و فناورى قلمداد نموده اســت. پس از انقالب 1357 ايران، 
حجم مبادالت تجارى بين دو كشور، گسترش چشمگيرى يافت و 

در سال 2006 به مرز 3٫12 ميليارد دالر آمريكا رسيد.
بنيان مناســبات خوب باعث شــده است دو كشــور بتوانند در 
عرصه هاى مختلف اقتصادى و تجارى نيز شاهد گسترش روابط باشند 
افزون بر اين نبايد فراموش كرد كه دو كشور در تحوالت منطقه اى و 
بين المللى همواره رايزنى هايشان را حفظ كرده اند هر دو كشور اذعان 
مى كنند كه گام هاى آنها از گذشته تا بحال به سمت رشد بوده و اينكه 

در هر شرايطى از اساس مثبت مناسبات حراست شود.
از سال 1357 يعنى به دنبال پيروزى انقالب اسالمى ايران، رشد 
روابط دو كشور در عرصه هاى مختلف قابل توجه بوده است دو كشور 
ضمن اعزام هيأت هــاى مختلف سياســى، ديپلماتيك، فرهنگى و 
اقتصادى، كوشيده اند با برگزارى همايش ها، تبادالت ميان رهبران و 
مقام هاى ارشد، نشست هاى مختلف و در حاشيه اجالس هاى بزرگ 

بين المللى روابط، مالقات ها و رايزنى ها را حفظ كنند.
در ژوئن 2019 شينزو آبه نخست وزير ژاپن تحت عنوان نخستين 
سفر نخست وزير اين كشور پس از انقالب به ايران، به تهران سفر كرد 
و حاال در اواخر اين هفته ديــدار متقابل روحانى از ژاپن صورت مى 
گيرد. مخالفت با يكجانبه گرايى و تحريم ها همواره از سياست هاى 
دولت ژاپن بوده است اين كشور در سال هاى اخير بارها در اين باره 
ناخرسندى خود را به اطالع آمريكا رسانده است. اما چون به لحاظ 
امنيتى و نظامى وابســتگى زيادى به واشنگتن دارد و حرف شنوى 
هايى هم از اين كشــور داشــته، تحريم ها را تا حد زيــادى به اجرا 

گذاشته است.
بسيارى ازمخالفان اين سياست در ژاپن تاكيد مى ورزند كه نخست 
وزير «شــينزو آبه» نبايد تا اين اندازه از آمريكا حرف شنوى داشته 
باشد آنها تاكيد مى ورزند كه آبه مى تواند از منافع ژاپن ضمن حفظ 
روابط با آمريكا حراست كند در اين راستا شركت ها و پااليشگاه هاى 

ژاپنى كه از ايران نفت مى خرند، دولت را تحت فشار گذاشته اند.
بخش هاى مالى و خدماتى، ســرمايه گذارى و فنى هم خواستار 
آن هستند كه ژاپن اراده سياسى قوى ترى براى مقابله با تحريم ها و 
حفظ برجام داشته باشد براى همين يكى از اصلى ترين اهداف سفر 
متقابل اين خواهد بود كه پايبندى همه كشــورهاى ذى ربط را از 
توافق هسته اى خواستار شود اميد توكيو اين است كه آمريكا هم به 
اين توافق بازگردد و راه براى ارتباطات عادى ژاپن و ديگر كشــورها 

با ايران هموار شود.
در مجمــوع مى توان گفت كــه در كنار روابط گســترده دولتى، 
سياسى، پارلمانى و اقتصادى، ژاپن و ايران دوستى بسيار ديرينه اى 
دارند و به طور سنتى توكيو همواره با بازار كشورمان ارتباط نزديكى 
داشته اســت يكى از اقدامات مهم توكيو به دنبال توافق برجام اين 
بود كه تحريم هاى ايران را لغو كرد و به سرعت دو كشور يك پيمان 

سرمايه گذارى منعقد كردند.
جديت فراوانى هم در اين دوران در دولت و شركت هاى ژاپنى براى 
گسترش روابط با ايران وجود داشته است به طورى كه دولتمردان 
ژاپنى بسيارى از شركت هاى اين كشــور را ترغيب كردند كه بويژه 
پس از برجام و لغو تحريم ها، ســرمايه گذارى كالنى در بازار ايران 

انجام دهند.
توكيو بارها تاكيد كرده است حضور شــركت هاى ژاپنى در بازار 
ايران براى هر دو طرف داراى اهميت اســت و باعث افزايش تجارت 

دوجانبه خواهد شد.

 اقتصاد  3 گزارش  4 سیاست  2
موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران: 

دولت تدبیر فکری برای گرانی کند
  خطيب نماز جمعه تهران گفت: مســئوالن گوشــتان باز باشــد چه 
مى گوييد. خيال كردى حال كه مسئوليتى دارى كسى هستى. واى بر آن كسى 

كه فكر كند كسى هست...

 وزیر امور اقتصادی و دارایی:

مالیات،بدهی پردرآمدها به مردم است
 وزير اقتصاد از اجرايى شدن سامانه اعالم فساد از طريق مردم در روزهاى 
آينده خبر داد. فرهاد دژپسند در حاشيه مراسم دوازدهمين سالروز تاسيس بانك 

قرض الحسنه مهر ايران در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين ...

کائنات مساله تخریب صنعت غذایی را بررسی می کند

پشت پرده ماجرای کیک های آلوده
 طى چند روز اخير گزارش ها و عكس هايى در فضاى مجازى منتشرشده 
كه حكايت از وجود قرص هايى درون كيك ها و بيسكويت ها دارد. اما اصل ماجرا 

چيست؟ سازمان غذا و دارو مى گويد كه اين موضوع مى تواند موضوع ...

روی آب راه نرو!
البد حكمت خداوندى اســت كه االن بنشــينم وچهار حكايت از چهار بزرگوار 
برايتان بنويســم كه بگويم با اخالق باشيد و زياده جو نباشــيد و چشم طمع به 
چندرغــاز يارانه دولتى نبنديد و خودتان تيزهوش باشــيد ولو اينكه ببينيد يكى 

روى آب راه مى رود!
1-ســعدى در بيان حكايتى مى گويد:موسى عليه الســالم ، درويشى را ديد از 
برهنگى به ريگ اندر شده. گفت:اى موسى! دعا كن تا خدا عزوجل مرا كفافى دهد 
كه از بى طاقتى به جان آمدم. موسى دعا كرد و برفت. پس از چند روز كه از مناجات 
باز آمد، مرد را ديد گرفتار و خلقى انبوه برو گرد آمده. گفت:اين چه حالت است؟ 

گفتند:خمر خورده و عربده كرده و كسى را كشته. اكنون به قصاص فرموده اند.
ْزَق لِِعباِدِه لََبَغَو فِى االَْْرِض؛ اگر خداوند دِر هر نوع روزى را بر بندگانش مى گشود، در زمين ستم  «َولَْو بََسَط اّهللاُ  الِرّ

پيشه مى كردند». (شورا:27) موسى عليه السالم ، به حكمت جهان آفرين اقرار كرد و از تجاسر خويش استغفار.
2- از بايزيد بســطامى، عارف بزرگ، پرسيدند:اين مقام ارزشــمند را چگونه يافتى؟ گفت:شبى مادر از من آب 
خواست. نگريستم، آب در خانه نبود. كوزه برداشــتم و به جوى رفتم كه آب بياورم. چون باز آمدم، مادر خوابش 
برده بود. پس با خويش گفتم:«اگر بيدارش كنم، خطاكار خواهم بود.» آن گاه ايســتادم تا مگر بيدار شود. هنگام 
بامداد، او از خواب برخاست، سر بر كرد و پرسيد:چرا ايستاده اى؟! قصه را برايش گفتم. او به نماز ايستاد و پس از 
به جاى آوردن فريضه، دست به دعا برداشت و گفت:«خدايا! چنان كه اين پسر را بزرگ و عزيز داشتى، اندر ميان 

خلق نيز او را عزيز و بزرگ گردان».
3-روزى ابن سينا از جلو دكان آهنگرى مى گذشــت كه كودكى را ديد. آن كودك از آهنگر مقدارى آتش مى 
خواســت. آهنگر گفت:ظرف بياور تا در آن آتش بريزم. كودك كه ظرف همراه نداشت، خم شد و مشتى خاك از 

زمين برداشت و در كف دست خود ريخت. آن گاه به آهنگر گفت:آتش بر كف دستم بگذار.
ابن سينا، از تيزهوشى او به شگفت آمد و در دل بر استعداد كودك شادمان شد. پس جلو رفت و نامش پرسيد. 
كودك پاسخ داد:نامم بهمن يار است و از خانواده اى زرتشتى هستم. ابن سينا او را به شاگردى گرفت و در تربيتش 

كوشيد تا اينكه او يكى از حاكمان و دانشمندان نام دار شد و آيين مقدس اسالم را نيز پذيرفت.
4- شيخ ابى سعيد ابى الخير را گفتند:فالن كس بر روى آب مى رود. شيخ گفت:«سهل است، وزغى و صعوه اى 
بر روى آب مى برود.» شــيخ را گفتند:فالن كس در هوا مى پرد. شيخ گفت:«زغنى و مگسى نيز در هوا بپرد.» او 
را گفتند:فالن كس در يك لحظه از شهرى به شهرى مى برود. شيخ گفت:«شيطان نيز در يك نفس از مشرق به 
مغرب مى شود. اين چنين چيزها را بس قيمتى نيست. مرد آن بود كه در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بجنبد و 

با خلق داد و ستد كند و با خلق درآميزد و يك لحظه از خدا غافل نباشد».

کات و مات

 نویسنده:
 کیش میش

جانسون به کجا می رود؟
در انتخابات عمومى ديروز، حزب محافظه كار بريتانيا توانست اكثريت مطلق كرسى هاى 
پارلمان را به دست آورد.بوريس جانسون كه رهبرى محافظه كاران در پيروزى «تاريخى» 
اين حزب برعهده داشــت، گفته كه «شــب و روز» كار خواهد كرد تا بتواند پاسخگوى 
اعتماد راى دهندگان باشد.او در نطق پيروزى اش گفت: «ما اين كار را انجام داديم» و اين 
«طلوعى جديد» براى كشور بود، اشــاره اى به سخنان تونى بلر زمانى كه در سال 1997 
در انتخابات به پيروزى رسيد.آقاى جانسون همچنين گفته كه ديگر براى خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا «اما و اگرى» وجود ندارد.بوريس جانســون همچنين از طرفداران حزب 
كارگر كه به گفته او شمار زيادى از آن ها براى اولين بار از حزب محافظه كار حمايت كردند، 
گفت كه او يك «دولت مردمى» را رهبرى خواهد كرد. جرمى كوربين رهبر حزب كارگر 
كه حزبش شمار زيادى از كرسى هاى خود را در پارلمان از دست داده، گفته كه به عنوان 

رهبر اين حزب در انتخاباتى ديگر شركت نخواهد كرد.
در اسكاتلند حزب ملى اسكاتلند توانست اكثريت بزرگى از كرسى ها را به دست بياورد. 
رهبر حزب ملى اسكاتلند گفته اين نتيجه به معناى آن است كه اسكاتلند دولت بوريس 
جانسون و خروج از اتحاديه اروپا را نمى خواهد. «نتيجه انتخابات نشان مى دهد كه قمار 
بوريس جانســون براى تبديل ســرخ ها (حزب كارگر) به آبى (حزب محافظه كار) جواب 

داده است» و اين، به نسبت انتخابات 2017 پيروزى بزرگترى براى محافظه كاران است.
از زمان پيروزى مارگارت تاچــر در انتخابات 1987 اين اولين بار اســت كه محافظه 
كاران اكثريت قاطع كرســى هاى پارلمان را از آن خود مى كنند. بريتانيا پنجمين اقتصاد 
بزرگ دنياســت و خروج از اتحاديه اروپا مى تواند تأثيرى جدى روى اقتصاد اين كشــور 
و نيز بقيه اتحاديــه بگذارد.بانك مركزى بريتانيا پيش بينى كرده كــه اگر بريتانيا بدون 
توافقى، به يك باره از اتحاديه اروپا خارج شود، اقتصاد اين كشور در يك سال هشت درصد 
كوچك مى شود.رشد منفى هشت درصدى اقتصاد بريتانيا، نه تنها رشد اقتصادى در بقيه 
اتحاديه اروپا را كند مى كند، كه مى تواند باعث ســقوط بازارهاى ســهام و كاهش قيمت 
جهانى فرآورده هايى نظير نفت خام شــود.به عبارت ديگر نوع خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا يا اصطالحاً نرم يا سخت بودن برگزيت هم روى اقتصاد بقيه كشورهاى جهان تأثير 
مى گذارد.به اين ترتيب اگر توافق خروج تصويب شــود و بريتانيــا آرام آرام در يك دوره 
گذار چند ســاله پيوندهايش با اتحاديه اروپا را قطع كند، تأثير منفى اين اتفاق بر اقتصاد 

جهانى كمتر خواهد بود.
عضويت بريتانيا و فرانسه - دو كشور صاحب حق وتو در شوراى امنيت - در اتحاديه اروپا 
باعث شده اين اتحاديه نقشى كليدى در بسيارى از مناقشه هاى بين المللى ايفا كند.شايد 

بهترين مثال براى اين جايگاه، مذاكرات هســته اى ايران بود؛ جايى كه مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپا، ســال ها به نمايندگى از كشورهاى 5+1 با ايران گفت وگو مى كرد.
برگزيت از يك طرف مى تواند وزن اتحاديه اروپا در معادالت جهانى را كمتر كند و از طرف 
ديگر ممكن است مواضع ديپلماتيك بريتانيا به آمريكا نزديك تر شود؛ چيزى كه كار براى 

ايران در نبرد ديپلماتيكش با آمريكا را سخت تر مى كند.
بعيد اســت برگزيت روى مقررات پناهندگى در بريتانيا تأثيــرى بگذارد، ولى قوانين 
مهاجرتى را زير و رو مى كند.در حال حاضر شــهروندان كشــورهاى عضو اتحاديه اروپا 
مى توانند به صورت آزادانه و نامحدود، بدون گرفتن ويــزا، براى كار به بريتانيا مهاجرت 
كنند؛ چيزى كه اصل جابه جايى آزادانه نيروى كار خوانده مى شود.با توقف اين روند پس 
از برگزيت، بريتانيا بايد رژيم مهاجرتى تازه اى را به اجرا بگذارد.در حال حاضر كسانى كه 
مى خواهند از خارج از اتحاديه اروپا براى كار به بريتانيا مهاجرت كنند، بايد پيشنهاد كارى 
با حقوق ساالنه حداقل 30 هزار پوندى داشــته باشند.طبق برنامه هاى فعلى دولت، قرار 
است شهروندان اتحاديه اروپا هم از ســال 2021 مشمول همين شرايط شوند.به عبارت 
ديگر فعًال قرار است مهاجرت به بريتانيا براى اروپايى ها سخت تر شود؛ بدون آن كه شرايط 

براى شهروندان كشورهاى ديگر ساده تر شود.
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