اصالح غلط انتخاباتی

تلویزیون با مجری بیادب سعی میکند
شبیه برنامههای زرد اینترنتی شود

این واقع ًا
شبکهشماست؟!

وقتی حسن روحانی به شعار موشکها رسید

گزارش «وطن امروز» از تناقض روحانی در انتقاد از اقدام ضداسرائیلی سپاه
در سال  96و بیان اظهارات قاطع علیه رژیم صهیونیستی در سال 97
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تيترهايامروز
تئاتر آزاد یا نمایشهای سخیف
برای جیببری از مردم؟!

ولشدگان!

■■«نصراهلل پژمانفر» در گفتوگو با
«وطنامروز» از تذکر  40نفر از نمایندگان مجلس
به وزیر ارشاد درباره وضعیت تئاتر خبر داد

صفحه 13

بنسلمان اجالس گروه  20را
زودتر از موعد ترک خواهد کرد؟

انزوایارباب ارهها
در بوئنوسآیرس

ضمن اذعان به عدم ارائه راه حل عملیاتی
از سوی  3کشور اروپایی برای حفظ برجام

پروندهای بهبهانههفتادوپنجمینسالگردکنفرانس
سرانکشورهایاشغالکنندهایراندرتهران

علیه تهران

عباس عراقچی:

باید به اروپا
فرصت دهیم

صفحات 6و11

عراقچی :مزایای اقتصادی برجام برای ایران کاهش یافته است
اگر این وضعیت ادامه یابد این توافق به «مرگ» نزدیک خواهد شد

گزارش «وطن امروز» از علل کاهش قیمت ارز
در هفته گذشته

نف��ر دوم تی��م مذاکرهکننده ایران��ی در مذاکرات
هستهای با  5+1طی روزها و هفتههای اخیر مرتبا
در حال دادن این هش��دار به اروپاییهاست که به
مرور حضور ای��ران در برجام توجیه و موضوعیتی
نخواهد داش��ت و اروپاییها باید تعلل و وقتکشی
را کنار گذاش��ته و به تعهداتشان عمل کنند .به
گزارش «وطنام��روز» ،عباس عراقچی که پس از
برجام ،بر اس��اس تغییرات س��اختاری وزارت امور
خارج��ه ،ارتقای مقام یافته و حاال به عنوان معاون
سیاس��ی ،نفر دوم وزارت امور خارجه دولت حسن
روحانی است ،اخیرا در مواضعی صریح تاکید کرده

اس��ت که اروپاییها در ارائه تضمین به ایران برای
انجام تعهداتش��ان در برجام ناتوان هس��تند و از
س��وی دیگر مواهب و فواید برج��ام برای ایران نیز
در حال نزدیک شدن به صفر است .از همین رو او
معتقد است ادامه این مسیر ،منجر به مرگ برجام
خواهد ش��د و تنها عامل برای جلوگیری از مرگ
این توافق هس��تهای ،ارائه راهکارهای عملی اروپا
برای انجام تعهداتش در برجام است .عراقچی البته
بالفاصله اذعان کرده اس��ت که اروپاییها تاکنون
هیچ راهکار عملی برای ارائه تضمین به ایران...
صفحه  2را بخوانید

در هفته چهاردهم لیگ برتر استقالل و
پرسپولیس بردند ،سپاهان صدرنشین شد

روایت دادستان کل کشور از جزئیات جدید
پرونده جاسوسی زیستمحیطی:

ابومهدی المهندس چهره برگزیده مقاومت
و تنگه ابوقریب بهعنوان بهترین فیلم انتخاب شد

صفحه 15

دالر درکانال
10هزارتومان
صفحه 3

شجاعانسرخ
جنگجویانآبی
و توفان زرد!
صفحه 14

نگاه

این واقع ًا
شبکه شماست؟!
محمدرضا کردلو

فکر میکنم مجری بددهان شبکه شما؛ که
گویا از مرتبطان یکی از فیلمهای سخیف روی
پرده هم هس��ت و در کانال س��ینمایی برادرش
باره��ا و بارها از فیلمهای س��خیف دفاع کرده،
این روزها س��خت به دنبال دیده ش��دن است.
ای��ن مجری معلومالحال که با یق��ه جر دادن و
زنجیر پاره کردن و کارهای ژانگولریاش ،شبکه
«ش��ما» را هم به ش��بکهای بدحاش��یه تبدیل
ک��رده ،این هفته با یک بیادب��ی تمام و کمال،
مرزهای دیده ش��دن را درنوردید و شهره عام و
خاص شد .شهره به بیادبی در مقابل کسی که
با همه اخالقهای خاص و قابل نقدش ،باالخره
بهعنوان یک میهمان در برنامه حضور پیدا کرده
و حتما اگر برنامه یا شبکه ،سر و صاحب درست
و درمان داش��ت ،باید قواعد مراعات میهمان و
مبادی آداب بودن رعایت میش��د اما این اتفاق
نیفتاد و مج��ری بددهان ،میهمان منتقد را که
اتفاقا از ابتذال و س��طحی بودن و سخیف بودن
برخی فیلمه��ای اخیر روی پ��رده انتقاد کرده
بود ،با زشتترین کلمات مجبور به خداحافظی
و ترک برنامه میکند .مسعود فراستی با گفتن
این جمله که «من با احترام به مخاطب ش��ما
جمل��هام را تمام و برنامه را ت��رک میکنم» در
واقع خ��ود را از ش��ر بیحرمتیهای ممتد این
مجری سطحی نجات میدهد .قابل تامل آنکه
ظلیپور درحالی خیلی «خالهزنکمآبانه» ازدواج
مجدد مس��عود فراستی را دس��تاویزی برای به
چالش کشیدن و توهین به فراستی میکند که
خ��ود این آقای مج��ری در رفتارهای متعدد از
فیلمهایی که رویکرد هرجومرجگرایانه در مسائل
جنسی دارند ،حمایت کرده است؛ فیلمهایی که
در همین برنامه فراس��تی اشارهای به آنها کرد و
همین نقد کوتاه موجب برافروخته شدن مجری
نورس ش��بکه «شما» شد و آن روی بیاخالق و
بیادبش بیش��تر نمایان شد .حال حقیقتا جای
این س��واالت از مسؤوالن س��یما ،بویژه معاونت
استانهای سازمان که فرصت دیده شدن و ...
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اعالم برگزیدگان
مدارک نفوذیهای
پانزدهمین جشنواره
محیطزیست
فیلم مقاومت
کامل است
صفحه 2

يادداشتامروز -1آق��ای «علیاکبر صالحی»
اخیرا در مصاحبه با «یورونیوز»
گفته است« :فشارهای اقتصادی غوغا میکند .مثال
حقوق من تا یک س��ال پیش به عنوان یک استاد
دانشگاه ،حدود  ۳۰۰۰دالر در ماه بود ،االن به ۷۰۰
دالر رسیده اس��ت .این واقعا فشار اقتصادی است؛
ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند» .وی
در ادام��ه میگوید« :ما تمام اینها را قبول داریم .در
ضمن اینقدر ملت ما هوشیار ،هوشمند و آگاه است
که میداند اتفاقهایی که میافتد ،عمدتا ناش��ی از
فشارهای خارجی است!»
اینکه ملت واقعا آنقدر هوش��یار است یا نه ،فعال
مساله ما نیست .سوال این است :گفتن این حرفها
ب��ه یورونیوز ،آن هم از زبان رئیس س��ازمان انرژی
اتمی ،واقعا چه فایدهای دارد؟ و در حالی که سعید
لیالز ،از کارشناس��ان اقتصادی حام��ی دولت هم
میگوید« :رذیالنهترین دروغ این است که بگوییم
تورم  ۴۰درصدی حاصل تحریم اس��ت» ،چرا آقای
صالحی دوست دارد مقابل دوربین یورونیوز اینقدر
صادقان��ه و تخصصی(!) درب��اره معضالت اقتصادی
کشور حرف بزند؟!
 -2مجموعه مواضع و تالشهای دولت طی  5سال
گذشته ،جامعه را به این نتیجه رسانده است که در
کنه ذهن آقای صالحی و دوستانش این پندار ریشه
دارد :نهتنها معضالت اقتصادی گذش��ته ،کنونی و
آینده؛ که مشکل «آب خوردن» مردم هم ناشی از
فش��ار خارجی است و حل آنها تنها در گرو مذاکره
اس��ت .آن هم به هر شکل ممکن؛ ولو اینکه با عجز
و البه پیش دوربین یورونیوز همراه ش��ود .مهمتر از
مذاکره کردن یا نکردن اما حتما طرف مذاکره است
و اینکه ببینیم وی اساسا چیزی در چنته دارد تا با
آن بخواه��د راه آب خوردن ما را باز کند یا نه؟! نظر
آقای قاضیزاده ،وزیر محترم بهداشت این است که:
«چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا از آمریکا میترسد.
اروپا در مقابل آمریکا اصال عددی نیست» .این سخن
را حتما آقای ظریف هم میداند و ایضا آقای عراقچی.
شخص آقای روحانی هم که استاد همه اینهاست و
خودش گفته اس��ت« :اروپاییها آقااجازه هستند و
برای هر چیز از کدخدایشان اجازه میگیرند».
 -3اعتراف به اشتباه اما همیشه آسان نیست .آن هم
اشتباهی  5ساله جلوی چشم میلیونها ایرانی زبل و
سیاستدان! لذا دولتیها ترجیح میدهند همان راه
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این پادشاه لخت است!
سابق را ولو سینهخیز ادامه دهند .ما به عنوان ملت
ایران اما حق داریم بدانیم اگر قرار اس��ت در همان
حالت سینهخیز هم مذاکره شود ،طرف مذاکرهمان
کیس��ت و براس��تی چه چی��زی در چنت��ه دارد؟
اعتراضات خیابانی اخیر در کشور فرانسه به عنوان
یکی از دولتهایی که فیالحال امثال آقای صالحی
برای حل مشکل آب خوردن ما ،به آن امید بستهاند
از این نظر قابل بررس��ی و کنکاش فراوان است .ما
الزم اس��ت بدانیم در فرانسه چه خبر است تا  2روز
دیگر مصداق آن ضربالمثل شیرین فارسی نشویم
که «خفته ،خفته را کی کند بیدار؟!»
 -4برای فهم آنچه در فرانس��ه در جریان
اس��ت و اینکه س��طح و عم��ق آن چقدر
است اما الزم اس��ت از اینجا شروع کنیم
که اردیبهش��ت ماه  96و پس از راهیابی
«امانوئل مکرون» و «مارین لوپن» به دور
دوم انتخابات ریاستجمهوری ،جمعیتی
بال��غ بر  500ه��زار نفر که غالبا ش��امل
دانشآموزان و دانش��جویان بود ،با حضور
در خیابانه��ای پاریس ش��عار دادند «نه
وط��ن ،نه رئیس /نه لوپن ،نه مکرون»! واقعیتی که
نشان میدهد مساله خیلی عمیقتر از آقای مکرون
یا هر کس دیگر اس��ت .اعتراضات مردم فرانسه به
وضع اقتصادی ،با مکرون ش��روع نشده ولی ممکن
اس��ت کار دولت مکرون را تمام کند .پیش از این،
شادی مردم پس از قهرمانی فرانسه در جامجهانی
هم نتوانسته بود خش��م آنان از وضعیت اقتصادی
را فروبنش��اند و جشن قهرمانی به خشونت کشیده
شده بود .چنانکه همان روزها فیلمی از دستیار ارشد
امانوئل مکرون در حال ضرب و ش��تم یک معترض
به صورت گسترده در شبکههای اجتماعی فرانسه
دست به دست میشد .دولت فرانسه اما در واکنش،
«الکساندر بناال» دستیار ارشد رئیسجمهور را تنها
 15روز از کار معلق کرد!
 -5فرانسه در یک سال اخیر مکرر صحنه اعتراضات
خیابان��ی و زد و خ��ورد مردم با پلی��س و نیروهای
ضدش��ورش بوده اس��ت .یکی از کلیدیترین نقاط
تقابل مردم و دولت ،تاکید تمامناشدنی دولت لیبرال
مکرون بر خصوصیسازی بخشهای مختلف اقتصاد

حسن رضایی

است .چهارم تیرماه سال جاری ،اعضای سندیکای
مل��ی  CGTدر بخش معادن و انرژی فرانس��ه در
اعتراض به سیاس��تهای خصوصیس��ازی انرژی
مک��رون ،گاز کاخ الیزه را به مدت  3س��اعت قطع
کردند .رویکرد لیبرالی دولت مکرون اما تغییرناپذیر
اس��ت« .ادوارد فیلیپ» ،نخس��توزیر فرانس��ه در
نخستین س��خنرانی خود در پارلمان ،ضمن انتقاد
از «اعتیاد» مردم فرانسه به هزینههای دولتی ،وعده
داده بود سطح مخارج عمومی کاهش یافته و کسری
بودجه مهار شود .به دیگر سخن ،دولت فرانسه هزینه

درمان اقتصاد بیمار خود را با کاهش خدمات عمومی
بخش بهداش��ت ،آموزش ،انرژی ،حملونقل و ...از
جیب طبقه متوسط و فقیر کشور برخواهد داشت.
امری که از روز نخست روی کار آمدن دولت امانوئل
مکرون با اعتراضهای گستردهای مواجه بوده است.
اعتراض و اعتصاب صنفی ماموران پلیس پاریس
در اردیبهش��ت  97و هفتهها پیش از آن و اعتصاب
کارمن��دان بخش راهآه��ن فرانس��ه در اعتراض به
خصوصیسازی راهآهن و کاهش دستمزدها ،بخش
دیگری از واقعیت اقتصاد این روزهای فرانسه است.
«گیوم پپی» ،رئیس شرکت راهآهن سراسری فرانسه
در همان مقطع گفته بود« :اعتصابهای اخیر چیزی
معادل  ۳۰۰میلیون یورو به شرکت راهآهن سراسری
زیان وارد کرد» .برخی خوشخیال در ش��بکههای
اجتماعی اما هنوز هم دوست دارند مرغ همسایه را
غاز ببینند و اعتراضات اخیر در فرانسه را تنها نتیجه
افزایش چند سنت بهای سوخت معرفی کنند .برای
دریافتن واقعیت اما بد نیست بدانیم طبق طرح دولت
فرانسه ،تنها در بخش آموزش ،هزینه ثبتنام ساالنه

در مقطع لیسانس برای دانشجویان غیرفرانسوی از
سال تحصیلی آینده[ ]2019-20از  ۱۷۰به ۲۷۷۰
یورو افزایش خواهد یافت .هزینه ثبتنام ساالنه برای
دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که
پیشتر بین  ۲۴۳تا  ۳۸۰یورو در س��ال بود نیز ،به
 ۳۷۷۰یورو در سال افزایش مییابد.
دولت مکرون سال گذش��ته قصد داشت پروژه
پولی کردن دانش��گاههای فرانس��ه را ب��رای تمام
دانشجویان (اعم از فرانسوی و غیرفرانسوی) اجرایی
کن��د ولی با اعت��راض و اعتصابهای طوالنیمدت
دانش��جویان و اساتید ،از خیر آن گذشت.
صب��ح جمع��ه  ۳۱فروردی��ن  97پلیس
ضدشورش فرانسه با حمله خشونتآمیز
ب��ه صح��ن دانش��گاه تولبی��اک پاریس
دانش��جویان متحصن را با ضرب و شتم،
از دانش��گاه بیرون کرد .این دانشجویان از
تاریخ  ۲۶م��ارس ،در اعتراض به انتخابی
کردن ورود به دانشگاههای فرانسه و پولی
شدن دانشگاههای دولتی ،یکی از مهمترین
دانشگاههای فرانسه (تولبیاک) که خود زیر
مجموعه دانشگاه سوربن است را به تعطیلی کشانده
بودند .امری که باعث ش��ده بود بهرغم گستردگی
اعتراض��ات در دانش��گاههای سراس��ر فرانس��ه ،به
تولبیاک ،وجهی نمادین ببخشد .وزیر کشور فرانسه
ب��ا دفاع از نیروهای پلیس اعالم کرد ورود پلیس به
صحن دانشگاه خواست امانوئل مکرون و نمایندگان
پارلمان بوده است.
 -6شهریور ماه  97نیز انتشار ویدئویی از گفتوگوی
مکرون با یک جوان فرانس��وی که از او خواسته بود
برایش کار پی��دا کند ،جنجال خب��ری بزرگی در
شبکههای اجتماعی فرانس��ه به پا کرد .مکرون در
پاسخ به جوانی که در کاخ الیزه از او درباره راهکارش
برای یافتن ش��غل سوال داشت ،گفته بود« :من آن
طرف خیابان میروم و برایتان کار پیدا میکنم!»
ژان لوک مالنشون ،رهبر حزب «فرانسه سرکش» و
از مخالفان چپگرای مکرون در صفحه توئیترش در
واکنش به پاسخ مکرون نوشت« :مکرون  6میلیون
نفر را دعوت میکند تا ب��ه آن طرف خیابان بروند
و کار پیدا کنند .از نظر او بیکاران مس��ؤول شرایط

خودشان هستند .این مرد در کجا زندگی میکند؟!»
پس از آن بود که تصویربردار صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران طی تظاهرات خشونتآمیز روز کارگر
در ش��هر پاریس و بر اثر اصابت گلوله پالس��تیکی
پلیس به سرش ،به کما رفت.
هم��کار رامی��ن توحیدی��ان پ��س از آن ط��ی
مصاحبهای با تشبیه رفتار پلیس فرانسه به «کشتار
حجاج» توسط «آل سعود» گفت« :واقعا حادثهای
که برای بنده و همکارم پیش آمد خیلی سخت بود
و م��ا باور نمیکردیم که زن��ده از این حادثه بیرون
بیاییم!» اینجا اما کسی ابدا نگران دموکراسی ،حقوق
بشر و آزادی در فرانسه نشد .تا آنجا که آقای مکرون
آنقدر وقیح شود تا در جریان اغتشاش اعضای فرقه
نورعلی تابنده که منجر به شهادت چند مامور پلیس
ش��د ،سفر وزیر خارجه خود به تهران را لغو کند! و
تلفنی از حسن روحانی بخواهد دولت ایران در برابر
معترضان خویشتنداری کند! مکرون اما حاال با تشکر
از پلیس فرانسه گفته است «:متشکرم از نیروهای
تامین نظم برای شجاعت و حرفهایگریشان .شرم
بر کس��انی که به آنان حمل��ه کردند .در جمهوری
فرانسه جایی برای خشونت نیست!»
 -7بر اس��اس آخرین گزارشهای موسسات آماری
در فرانسه ،بیش از  ۱۴درصد جمعیت  ۶۷میلیونی
این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند .طبق نتایج
نظرسنجی موسسه فرانسوی ایپس��وس ()Ipsos
در ش��هریور ماه س��ال جاری ،بی��ش از یک چهارم
فرانسویها پول کافی برای خوردن میوه و سبزیجات
تازه نداشتند .در طول یک سال اخیر قیمت بنزین
در فرانس��ه  ۱۵درصد و قیم��ت گازوئیل  ۲۳درصد
افزایش یافته است .به گزارش گاردین ،در تاریخ سوم
آذرماه جاری ،محبوبیت مکرون به  ۲۶درصد کاهش
یافته ،در حالی که جنبش ژیله ژون (اعتراضات اخیر
فرانس��ه) از حمایت حدود  ۸۰درصد مردم فرانسه
برخوردار است .رسانههای داخلی فرانسه میگویند
معترضان عموماً کس��انی را شامل میشوند که در
انتخاباته��ای فرانس��ه رأی نمیدادن��د .بولر ،یکی
از اعضای شناختهش��ده این جنبش به بیبیس��ی
میگوی��د« :ما نمیخواهیم کس��ی جنبش ما را به
نام خود مصادره کند .ما رهبر جنبش نمیخواهیم.
انقالب فرانس��ه ب��ا جنگ آرد آغاز ش��د .اکنون این
جنگ برای ما ،جنگ مالیات سوخت است » .راستی!
دوستان قهرمان دیپلماسی ،چه خبر از SPV؟!
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