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جامجهانی
نخستین بازی ایران در جامجهانی 2018
مقابل مراکش فردا برگزار می شود
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لوپتگی سرمربی تیمملی اسپانیا اخراج شد

بحرانتاریخی
درتیمحریف
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در شصتوهشتمین کنگره فیفا تعیین شد

آمریکا ،کانادا و
مکزیک ،میزبان
مشترکجام2026
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نگاه

به امید جامجهانی
خاطرهساز برای ایران
علیرضا انتظامی

جام جهانی فوتبال تا ساعاتی دیگر در روسیه
آغاز میش��ود و میلیاردها نفر تا یک ماه درگیر
جذابترین و مهمترین رویداد ورزش��ی جهان
خواهند بود .رویدادی که با ابعاد مختلف سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...قطعا مهمترین
اتفاق ورزشی جهان است حتی مهمتر و بزرگتر
از بازیه��ای المپیک .حض��ور در این تورنمنت
بینالملل��ی به تنهایی افتخاری اس��ت که تنها
 32کشور به آن نائل میشوند و شاید مهمترین
عرصه برای معرفی فرهنگ و قابلیتهای ملتها
در عرصه جهانی ،مس��ابقات جامجهانی فوتبال
باش��د .تیمملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران
با قدرت به عنوان نخستین تیم آسیایی حضور
خود را در این رقابتها قطعی کرد و به رغم قرعه
بسیار سختی که با آن روبهرو شده است ،امیدوار
و ب��ا تمام توان پای در ای��ن رقابتها میگذارد.
در آستانه نخستین مس��ابقه تیم کشورمان در
جامجهانی فوتبال پرداختن به چند نکته ضروری
به نظر میرسد.
 -1ش��اید انتخاب کارلوس ک��یروش به عنوان
س��رمربی تیمملی فوتبال جمهوری اس�لامی
ایران از مهمتری��ن و تاثیرگذارترین تصمیمات
ورزش��ی در دولت قبلی بود که آثار حضور این
مربی در س��الهای گذشته قابل مشاهده است.
اگرچه کیروش منتقدان سرسختی نیز در میان
اهالی ورزش دارد اما باید اذعان داش��ت حضور
باثبات وی توانس��ته جایگاه ای��ران را در فوتبال
آس��یا و جهان بهبود بخشد و امروز فوتبال دنیا
احترام خاصی برای فوتبال ایران قائل اس��ت2 .
بار حضور متوالی و مقتدر در جامجهانی فوتبال،
بهبود رنکینگ فوتبال ایران در آس��یا و جهان،
شناسایی و جذب بازیکنان ایرانی از اقصی نقاط
جهان ،میدان دادن به جوانان مستعد در تیمملی،
اص�لاح برخی س��اختارها در تیمملی فوتبال از
جمله برخورد با بازیکنساالری و تاکید بر نظم
و انضباط تیمی و ...از جمله نکات مثبت حضور
این مربی کارکشته در تیمملی فوتبال ایران بوده
اس��ت .اگرچه انتقاداتی بویژه در نوع تعامالت و
موضعگیریهای کیروش در سالهای گذشته
وجود دارد اما در مجموع میتوان نتایج حضور او
را در تیمملی ایران مثبت ارزیابی کرد .فراموش
نکنیم صعود بیدغدغه ب��ه جامجهانی در دوره
اخیر عالوه بر ابعاد مثبت بینالمللی و...
ادامه در صفحه 5

يادداشتامروز

مصطفی کواکبیان با اشاره به وضعیت بد اقتصادی
و ناتوانی دولت در مدیریت کشور:

خجالتمیکشم

پرسهای در پترزبورگ

بیخوابِ سفیدترین
شبهای فوتبال ایران
شروین طاهری

از این دولت حمایتکردم
ناتوان��ی و انفع��ال دول��ت در مدیریت ش��رایط
اقتصادی صدای اعتراض حامیان و وابستگان دولت
را نی��ز بلند کرده اس��ت .به گ��زارش «وطنامروز»،
ط��ی هفتههای اخیر در کن��ار بحران قیمت
ارز ،نابسامانی بیس��ابقهای در بازار بویژه در
حوزه مس��کن ،خودرو و اق�لام غذایی ایجاد
شده و قیمتها افزایش داشته است .در
این ش��رایط که جریان منتقد دولت
ضمن توجه به نابسامانیهای بازار و
اقتصاد ،به ریشهیابی این معضالت
و ارائه راهکار به دولت میپردازد،
برخی حامیان دولت روحانی که
گویا وضعی��ت مقبولیت دولت در
افکار عمومی را بغرنج دیدهاند ،تالش
میکنن��د تا جای ممکن می��ان خود و

دول��ت روحان��ی فاصلهگذاری کنند .روز گذش��ته
مصطفی کواکبیان ،نماینده لیست اصالحطلبان در
مجلس شورای اسالمی به همین وضعیت نابسامان
اقتصادی اشاره و آنگاه تصریح کرد خجالت میکشد
او را به عنوان حامی دولت بشناس��ند .کواکبیان
دیروز چهارشنبه در جلسه صحن علنی پارلمان
در جریان بررسی الیحه اصالح قانون
مبارزه با قاچاق ارز اظهار داش��ت:
وضعیت معیشتی و اقتصادی
مردم در حال حاضر مناسب
نیس��ت ،ش��ب میخوابیم
و صب��ح بلند میش��ویم و
میبینیم قیمتها از این رو به آن
رو شده است.
صفحه  2را بخوانید

حسن روحانی در تماس تلفنی با امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه
محدودیت زمانی برای ارائه تضمینهای برجامی را به وی یادآوری کرد

احتماال  20روز؟

صفحه 14

افتتاحیه
جامجهانی۲۰۱۸
بهروایتآمار

عید سعید فطر ،عید عبودیت و بندگی پروردگار را به مسلمانان جهان تبریک میگوییم

خرید و فروش خودرو به حداقل رسید

صفحه 2

انهدام یک ناو اماراتی توسط ارتش یمن

سکته بازار خودرو آغاز عملیات سعودی
با قیمتهای نجومی برای اشغال الحدیده
صفحه 3
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بررسی ابعاد دیدار ترامپ و اون در گفتوگوی «وطنامروز» با داوود آقایی ،تحلیلگر مسائل شرق آسیا

برگ برنده در دست «اون» است

گفتوگو دیدار رهبران آمریکا و کرهشمالی
در س��نگاپور اگرچه ی��ک دیدار
تاریخی و بیس��ابقه به ش��مار میرود اما خروجی
توافق و امض��ای آن و مواضع ترامپ در نشس��ت
خبری معنا و مفهوم دیگری را به تصویر میکشد
که نشان از پیچیدگی این پرونده دارد .برای واکاوی
ابع��اد گوناگون ای��ن دیدار به گفتوگو ب��ا «داوود
آقایی» تحلیلگر مسائل ش��رق آسیا پرداختیم .او
معتقد است ابعاد پنهان و پیدای این پرونده با یک
جلسه مالقات از سوی «دونالد
ترامپ» و «کیم جونگ اون»
مش��خص نمیش��ود و اساساً
توافق و تفاهم نهایی اینگونه به
دست نخواهد آمد و هر لحظه
احتمال دارد مس��ائلی مطرح
شود که باعث فاصله گرفتن طرفین از توافق اصلی
ش��ود .وی ادامه داد :به نظر میرسد کرهشمالی به
این جمعبندی رسیده است که در مقابل تعهدات
متقابل آمریکا باید تا حدودی مواضع خود را تعدیل
کند ام��ا واقعیت این اس��ت که ترام��پ به دلیل
خاس��تگاه تجاری و اقتصادیای ک��ه دارد براحتی
اقدام به اعطای امتیازهای فراوان نمیکند و حتی
بیشتر به دنبال امتیاز گرفتن است تا امتیاز دادن.
درباره برجام هم چنین چیزی صادق است ،یعنی
دولت دموکرات اوباما توافقی را به امضا رس��اند که
از نظر ترامپ نتوانسته بخوبی منافع ایاالت متحده
را تامین کند .از س��وی دیگر اخباری منتشر شده
مبنی بر اینکه  2طرف توافق کردهاند وزیر خارجه
آمریکا و مقامات کرهش��مالی با برگزاری جلسات
منظم مفاد دیدار ترامپ و اون را پیگیری کنند .در
این بین حتی ممکن است ایاالت متحده به دنبال
امتیازات بیشتر باشد و این میتواند بر کلیت پرونده
تاثیرگذارباشد.
آقایی با بیان اینکه کرهشمالی برگ برنده اصلی
را در این پرونده در دست دارد ،گفت :پیونگ یانگ
در وضعی��ت فعلی برگ برنده را در دس��ت دارد و
آن هم فناوری هستهای این کشور است که نگرانی
آمریکا و متحدانش را در ش��بهجزیره کره افزایش
میدهد .طبیعتاً آمریکای ترامپ باید امتیازهایی به
کرهشمالی بدهد تا بتواند رهبر این کشور را متقاعد
کند تا تصمیمات و اقدام��ات خود را تعدیل کند.
به عنوان مثال در نشست خبری شاهد این بودیم
که ترامپ صراحتاً اعالم میکند تمرینات نظامی با
کرهجنوبی را تعدیل میکند ،چرا که پیونگیانگ
این نوع اقدامات را نوعی تهدید جدی میداند .این
در حالی اس��ت که ترامپ برای ب��ه میدان آوردن
کرهش��مالی دس��ت به چنین اقدام��ی میزند اما

واقعیت این است که خروج کامل نظامیان آمریکا
از کرهجنوبی کار آسانی نیست.
وی اف��زود :اگر ایاالت متح��ده قصد خروج از
کرهجنوبی را داشته باشد ،بدون تردید مردم ژاپن
هم دست به اعتراض خواهند زد و خواستار خروج
نیروهای آمری��کا از ژاپن و بوی��ژه پایگاه اوکیناوا
میشوند و آنجاست که بحران برای  2متحد اصلی
ایاالت متحده در شبهجزیره ایجاد خواهد شد .این
روند باعث میشود آمریکا به صورت کامل از امتیاز
دادن به کرهشمالی خودداری
کند .درباره فعالیت هستهای
کره هم اگر جامعه جهانی با
درخواست ایاالت متحده وارد
پرونده ش��ود و تضمینهای
الزم را ارائ��ه بدهد ،در نهایت
ش��اهد کاسته شدن برخی س��طوح فعالیتهای
پیونگیانگ در این عرصه خواهیم بود .کرهشمالی
از پیمان  NPTخارج ش��ده است و از این جهت
تعه��دی برای همکاری با بازرس��ان آژانس انرژی
اتمی ن��دارد ،مگر آنکه در رون��د جدید مذاکرات
و در چارچوب همکاریه��ای جدید این موضوع
گنجانده شود.
کارشناس مسائل بینالملل در پاسخ به این سوال
که آیا نزدیک شدن واشنگتن به پیونگیانگ میتواند
باعث به خطر افتادن موقعیت چین ش��ود یا خیر،
اظهار کرد :تردیدی نیست که وجود کرهشمالی که
مسلح به سالح هستهای است ،برگ برندهای برای
پکن به حساب میآید .از این جهت شاهد سفرهای
متعدد رهبر کرهشمالی به چین بودیم که تمام این
مالقاتها قبل از دیدار با ترامپ انجام شد و به نوعی
باید گفت در راس��تای این س��فرها ،هماهنگیها و
تصمیماتی اتخاذ ش��ده که چین در آن نفوذ داشته
است .به عبارت دیگر کرهشمالی بدون هماهنگی با
چین هیچ امتیازی به آمریکا نمیدهد .اما باید توجه
داش��ته باشیم اگر کرهشمالی راهش را از چین جدا
کند و به دنبال اختیار داش��تن محض باشد ،مساله
کام ً
ال متفاوت پیش خواهد رفت و آنجاست که منافع
چین و حتی روسیه هم به خطر خواهد افتاد.
وی در پایان با اشاره به این موضوع که توافق میان
کرهشمالی و آمریکا تا حدودی جایگاه کرهجنوبی را
تضعیف میکند ،عنوان کرد :نکتهای که به آن اشاره
نشده ،این است که چین از کرهشمالی به عنوان اهرم
فشار علیه آمریکا استفاده میکند و در مقابل ایاالت
متحده از تای��وان برای تهدید چین بهره میبرد اما
این بدان معنی نیست که بخواهد بر استقالل تایوان
مهر تایید بزند.
ادامه در صفحه 5

گزارش تحلیلی درباره بازی مزورانه آلمان و فرانسه در موضوع برجام

خانم دروغگو ،آقای دالل!
محمدتق�ی جواه�ری :گویا تکنی��ک «دروغ
ب��زرگ» از دوران جن��گ دوم جهان��ی مانند
یک بیم��اری مزمن «سیاس��ی -اخالقی» به
نسلهای بعدی مقامات آلمانی به عنوان وارثان
گوبلز منتقل ش��ده اس��ت! این روزها بار دیگر
مقام��ات اروپایی از «تعهد خود ب��ه برجام(!)»
سخن گفتند« .آنگال مرکل» صدراعظم آلمان
اختالفات با آمریکا را درباره توافق هس��تهای با
ای��ران جدی خوانده و در اینباره مدعی ش��ده
اس��ت« :اختالفات بین برلین و واشنگتن و در
واق��ع بین اروپا و آمریکا درب��اره برجام ،ایران و
تعرفههای گمرکی ،جدی و بسیار مهم است که
آنها را در اجالس سران گروه  7هم با ترامپ به
بحث گذاشتم».
اگرچه «نارضایتی اروپا» از دولت ترامپ بابت
خروج رئیسجمهور ایاالت متحده از برجام قابل
انکار نیس��ت اما سران  3کشور آلمان ،انگلیس
و فرانسه اصرار ویژهای مبنی بر خلط مفهومی
«نارضایت��ی» و «اخت�لاف» دارند .ب��ه عنوان
مثال ،بسیاری از رس��انههای غربی ،نارضایتی
موج��ود میان مقامات اروپایی را به مثابه «بروز
اختالف در  2س��وی آتالنتیک» دانسته و روی
آن مانور گس��تردهای میدهند .ب��ا این حال،
«رفتار عملی کشورهای اروپایی» درباره برجام
با دادهه��ا و قضاوته��ای رس��انهای در غرب
منطبق نیس��ت .اگر آنچه را درباره تعرفههای
گمرکی میان آمریکا و اروپا رخ داده «اختالف»
بنامیم ،موضوع برجام میان این دو فراتر از یک
«نارضایتی»نیست.
 -1سال  94پس از امضای توافق هستهای میان
ایران و اعضای ،5+1صدراعظم آلمان به همراه
رئیسجمهور سابق فرانسه و نخستوزیر وقت
انگلیس ،مقالهای را در «تایید کامل برجام» در
روزنامه آمریکایی «واشنگتنپس��ت» به رشته
تحریر درآوردند .در بخش��ی از این مقاله آمده
بود« :رقابت هس��تهای در خاورمیانه تنها یک
عنص��ر خطرناک به یک منطقه بیثبات اضافه
خواهد کرد .ما باید مس��ؤولیت خود را در قبال
ای��ن تهدید ایفا میکردی��م .تاریخچه طوالنی
مذاکرات بیفایده با ایران زمینه بدبینی را فراهم
کرده بود .با این وجود 2 ،س��ال مذاکره بیوقفه
ب��ه یک تواف��ق انجامید که تم��ام تحریمهای
اقتصادی علی��ه ایران را برم��یدارد .ما به طور
همهجانبه از این توافق حمایت میکنیم ،چون
خواستههایمان را تامین میکند».
اما چند هفته قبل -تنه��ا چند روز قبل از
آنکه ترامپ از توافق هس��تهای ب��ا ایران خارج
ش��ود -م��رکل در اظهاراتی کام�لا متفاوت با
مواضع قبلی خود مدعی شد توافق هستهای با
ایران به هیچ عنوان کامل نیست و تنها یک گام

برای مهار اقدامات بد(!) ایران محسوب میشود.
 -2گویا صدراعظم آلمان فراموش کرده اس��ت
دولت متبوع وی اواخر تابس��تان س��ال گذشته
[ ]96تح��ت تاثی��ر البیگریهای پش��ت پرده
امانوئل مکرون ،ترام��پ و نتانیاهو قرار گرفت و
با «تغییر برجام» و «پذیرش ش��روط چهارگانه
آمریکا» موافقت کرد! بدون ش��ک خانم مرکل
خود نیز بخوبی میداند به همراه سران  2کشور
انگلیس و فرانس��ه ،متهمان ردی��ف دوم خروج
ترامپ از برجام محسوب میشوند .در این میان،
حداقلیترین انتظ��ار از صدراعظ��م آلمان این
ب��ود که پس از خروج ترام��پ از برجام ،مواضع
قاطعانهای را در دفاع از برجام اتخاذ کند! با این
ح��ال ،مرکل از این «دف��اع حداقلی» نیز دریغ
ک��رد .وی در یک��ی از تازهترین مواضع خود،بار
دیگر توافق هس��تهای با ایران را ناقص دانسته و
خواستار مذاکره با ایران بر سر موضوعات موشکی
و منطق��های (جه��ت انعقاد توافقی تازه) ش��د.
براستی در شرایطی که مرکل و مکرون همچنان
در حال مذاکره با دولت ترامپ بر سر انعقاد توافق
جدید با ایران هستند ،ادعای وی درباره «وجود
اختالفات جدی با آمریکا» بر سر برجام چگونه
قابل تفسیر است؟ پاسخ این سوال تلخ و در عین
حال گویاست :مرکل دروغ میگوید!
 -3صدراعظ��م ژرمنه��ا قص��د دارد ب��ه
ص��ورت همزم��ان  3موض��وع [پرون��ده] را
به هم��راه ترام��پ مورد بررس��ی ق��رار دهد:
موض��وع افزایش تعرفههای گمرک��ی فوالد و
آلومینیوم،افزای��ش هزینههای دفاعی اعضای
ناتو و برجام.
بدیه��ی اس��ت در ای��ن معادل��ه ،موضوع
«برجام» تحتالشعاع دیگر دغدغههای مرکل
قرار خواهد گرفت .صدراعظم آلمان حاضر است
در راس��تای حلوفصل  2پرونده دیگر (و حتی
قرار گرفتن این  2پرونده در مس��یر حلوفصل
نهایی) در قبال برجام به طرف آمریکایی امتیاز
دهد .ش��واهد موجود نش��ان میدهد مقامات
اروپایی -از جمله م��رکل -انعقاد توافق جدید
با ایران را نس��بت به گزینه «حفظ برجام» در
اولویت قرار دادهاند .تاکید چندباره مقامات ارشد
اروپایی مبنی بر «ناقص بودن برجام» در همین
راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.
مرکل دقیقا مانند مکرون و «ترزا می» آماده
«مصالحه بر س��ر برجام» است« .رفتارشناسی
م��رکل» پس از خروج آمری��کا از برجام و بروز
اختالفات تجاری با کاخ س��فید نشان میدهد
صدراعظم آلم��ان ،درص��دد «رویارویی واقعی
با واشنگتن» نیست ،بلکه بیشتر به «مدیریت
رفتار ترامپ» میاندیشد.
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نیم�ه ش�ب :در حال��ی ک��ه
روشنایی خورشید شبانگاهی
از اف��ق ش��مالگان تای��گای
بیانتهای روس��یه ب��ه درون
قطار و چشمان خوابآلودهام
میری��زد ،ب��ه س��وی آخرین س��حر رمضان،
پترزبورگ و نخس��تین میدان تیمملی در جام
 2018در جمعه ش��بی رهس��پارم که ش��اید
سفیدترین شب فوتبال ایران باشد.
بیخواب��م و بیتاب��م ،پ��س بی��دارم ،پس
مینویس��م .بیتاب اما نه مثل دلشوره شیرین
پیش از هر عید ،ک��ه مثل دلهره قبل امتحانی
س��خت .اما به ش��کلی غیرمنتظره آنچه من و
خیلی از ش��ما را در واپسین ساعات باقیمانده تا
دیدار با مراکش ،قهرم��ان آفریقا در یک قدمی
اسکاندیناوی حتی بیتابتر میکند آن ناامیدی
تس��ری یافته در ماههای اخیر از افتادن در یکی
از مرگبارترین گروههای جام همراه با خستهترین
نمایشه��ای تیمهای مل��ی در دهههای اخیر
نیس��ت که همین نور ناخواندهای اس��ت که در
شبهای سفید مشهور س��نپترزبورگ به شام
تاریک «امید و تدبیر» ما میریزد.
مایی که از اواخر خزان گذشته با رقم خوردن
قرعهمان در کرملین در گروه «ب» روسیه 2018
در کنار قهرمان اروپ��ا ،قهرمان معاصر جهان و
اروپ��ا و قهرمان آفریقا خزانی ش��ده بودیم حاال
در آخرین لحظات پیش از آغاز نبرد با سلس��له
چرخشهایی ش��گفتانگیز انگار ب��ا قرعهای نو
مواجه شدهایم که زمانه دارد به ناممان میزند.
به رغم پیروزی نادیده هفته پیش بر لیتوانی
در پشت درهای بسته تا دو ،سه روز پیش هیچ
نشانی از آمادگی ذهنی و فنی برای صفآرایی با
کهکشانی از ستارههای اللیگا و دیگر لیگهای
بزرگ اروپا در میان پس��ران کیروش به چشم
نمیخورد.
حتی پ��س از آن باخ��ت دردآور و آبروبر در
استانبول با فوتبالی شهرستانی مقابل همسایه
نیمهاروپاییم��ان ترکی��ه ،عط��ای آرزوی عبور
شگفت و ش��گرف از تنگه جبلالطارق ،از میان
مراکش و اسپانیا و پرتغال را هم به لقای مرشد
عصبانی پرتغالی بخشیدیم و به تکرار آبروداری
و شکس��تهای حداقلی با هم��ان نمایش نظم
دفاعی آهنین و متهورانه اما آبرومندانه در برزیل
 2014به سبک ضدحمله به دشمن از قلعههای
س��اروجی مشهور س��بک پرتغالی با دیوارهای
چن��د الیه که در زمین خودی برپا میس��ازیم،
دل بس��تیم .حتی دیگر از نجات از قحطسالی
گلهای ملی در تورنمنتها و بازیهای بزرگ در
دوران مربیگری  7ساله کارلوس «فوتبالکش»
قطع امید کردیم ،ناسالمتی این همان کیروشی
اس��ت که ب��ا دیس��یپلین و نظ��م خردکننده
دفاعیاش س��ابقه پارک اتوبوس در هجده قدم
کهکشانیهای رئالمادرید ( )2003-4و تیمملی
کشورش (جامجهانی  )2010را زمانی که پرتغال
نایبقهرم��ان اروپا و جزو  4تیم برتر جهان بود،
دارد و به اینکه اعجوبه فانتزیبازی چون زیدان را
به یک هافبک چپ کالسیک و رونالدوی صاحب
توپ طال را به هافبک میانی محدود کرده ،افتخار
میکند .البته که در  2دهه اخیر هیچ وقت هم
در تیمهای تحت رهب��ریاش نتیجهای از این
وسواس دفاعی نگرفته است.
گویی او با همه شاخصههای کاریزماتیک و
حرفهایاش هنوز همان تمریندهنده دپارتمان
دفاعی منچستریونایتد تحت رهبری سر الکس
فرگوس��ن باقی مانده اس��ت نه یک س��رمربی
تمامعیار.
با این همه نمیتوانیم ثبات  7س��اله فوتبال
ملیمان با فرماندهی او و البته شور وصف ناشدنی
 180دقیقه آغازین جام گذشته را فراموش کنیم.
کیروش نخستین س��رمربی ملی ما در  4دوره
حضور قبلیم��ان در جامهای جهان��ی بود که
س��ندروم عصبیت و دلهره منجر به شکست در
بازی نخس��ت را درمان کرد و در برزیل 2014
در نهایت صب��ر و اصولگرایی ما را تا یک قدمی
تس��اوی – بخوانید پی��روزی –مقابل آرژانتین،
فینالیست  2014برد و تنها در واپسین ثانیهها
تسلیم اعجاز مسی شد.
ک��یروش با نگاهی جامعهشناس��انه در این
س��الها روح خالق ام��ا فردگرای ایران��ی را در
تیمملی ما به بند کشید و در عوض بخش دیگری
از هویت ملیمان را در قالب دفاعی مقدس احیا
کرد.
ادامه در صفحه 5

