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تيترهايامروز

چرا مقامات دولتی در اظهاراتشان
در حال وخیم نشان دادن اوضاع اقتصادی
هستند اما رسانههای منتقد با فشار دولت حق
بیان مشکالت مردم را ندارند؟

متهم مدعی
میشود!
صفحه 2

آمریکا از برجام خارج شده اما میگوید
بر اساس قطعنامه  2231ایران نباید آزمایش
موشکی انجام دهد

استداللهای
کدخداطور!
صفحه 2

چرا با گذشت  9سال هنوز هم «الگوی مصرف»
را باید مسأله اصلی دانست؟

همهچیز
برایخرید!
صفحات 6و11

پس از  2کشته ،صدها مجروح و  480بازداشتی
رئیسجمهور فرانسه جلیقهزردها را تهدید به سرکوب کرد

چماق مکرونی

استاد ابوالفضل زرویینصرآباد
نویسنده و شاعر طنزپرداز بزرگ دوران درگذشت

دوبارهکارطنزمون
بهغم خورد

فرانسه ،کانون جنگ داخلی اتحادیه اروپایی

م��ارش صورت��ی نولیبرالیس��م ک��ه از بهار
 2017با به قدرت رسیدن امانوئل مکرون ،نوکر
روتشیلدها و حزب «آن مارش» او در فرانسه به
راه افتاده بود ،حاال پس از یک سال و نیم در خزان
 ،2018به زردی گراییده است .مکرون ،جوانکی
که با حمایت بانکداران صهیونیس��ت و سوار بر
امواج پروپاگاندای رس��انههای اصلی که همگی
خریداری ش��ده بودند ،به عن��وان نجاتدهنده
جمهوری پنجم و حاکمیت فرانس��ه از بحران
مش��روعیت به کاخ الیزه پا گذاشته بود ،خیلی
زودتر از آنچه تصور میشد ماهیت غیرمستقل
خ��ود را لو داد و ح��اال در روزهایی که پایتخت
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فرانس��ه درگی��ر بزرگترین ش��ورشهای یک
دهه اخیر خود ش��ده و مقبولیتش بنا بر بعضی
نظرس��نجیها به  5درصد تقلیل یافته اس��ت،
ژست یک دیکتاتور را میگیرد« .رئیسجمهور
صورت��ی»  5درصدی فرانس��ه بر طبل توخالی
میکوبد و جنبش اعتراضی ریشهداری را تهدید
به سرکوب میکند که از گرسنگان و درماندگانی
تشکیل ش��ده که حمایت دستکم  70درصد
جامعه فرانسه را پشت سر خود دارند .گو اینکه
همنشینی با ترامپ و بنسلمان ،مکرون را دچار
توهم قلدرمآبی کرده است.

صفحه  15را بخوانید

با بازگشت مدیرعامل مورد تأیید

کارگران هفتتپه
مشغولکارشدند

■■یکی از کارگران هفتتپه
در گفتوگو با «وطن امروز» :به خاطر
هدرنرفتن محصوالت به کارخانه بازگشتیم
صفحه 3

سیدجالل حسینی در نشست خبری
خداحافظی اش از تیم ملی فوتبال:

تصمیمم
عوضنمیشود

صفحه 13

صفحه 14

بنیانهای اروپای واحد فرو میریزد

یادداشتامروز نوی�د مؤم�ن :اعتراض��ات
سراسری در فرانسه همچنان
ادامه دارد .خش��ونتهای پلیس فرانسه از یک سو
و اصرار امانوئل مکرون بر اس��تمرار سیاس��تهای
اقتص��ادی خ��ود ،اوضاع را در این کش��ور اروپایی
بدتر کرده اس��ت .فرات��ر از آن ،گروه موس��وم به
«جلیقه زرده��ا» همچنان به یارگی��ری خود در
فضای اجتماعی فرانس��ه ادامه میده��د .اگرچه
افزایش قیمت س��وخت و اعمال رویکرد مالیاتی
تبعیضآمیز رئیسجمهور فرانسه (که اوضاع را به
سود طبقه ثروتمند و علیه قشر متوسط و ضعیف
رقمزده اس��ت) در استمرار بحرانهای موجود در
این کش��ور موثر بوده است اما در عین حال نکاتی
درباره اعتراضات فرانس��ه وجود دارد که نمیتوان
بسادگی از کنار آنها گذشت.
 -1نیکوال سارکوزی ،رئیسجمهور اسبق فرانسه
س��ال  2007میالدی توانس��ت با غلبه بر سگولن
رویال ،نامزد حزب سوسیالیس��ت ،وارد کاخ الیزه
ش��ود و قدرت را برای  5سال در دست گیرد .این
در حالی بود که بحران اقتصادی در یونان و منطقه
ی��ورو نیز از همان س��ال  2007نمود مش��خصی
داشت .س��ارکوزی و دیگر مقامات اروپایی در آن
دوران به طرحریزی اقدامات ریاضتی در راس��تای
مواجهه با بحران یورو پرداختند .سیاستهایی که
قرار بود تاریخ مصرف کوتاه و معینی داشته باشد!
در هر حال ،اعمال سیاس��تهای ریاضتی از سوی
سارکوزی ،منجر به بروز خشم و نارضایتی عمومی
در فرانسه شد .همین مساله تا حدود زیادی قدرت
رهبری سارکوزی در اتحادیه اروپایی را نیز تحت
تاثیر قرار داد .سرانجام در انتخابات ریاستجمهوری
سال  ،2012بدترین اتفاق ممکن برای سارکوزی
مغرور رخ داد! او در انتخابات مغلوب سوسیالیستها
و نامزد آنها یعنی فرانسوا اوالند شد.
 -2کارگران ،معلمان ،پرس��تاران و دانش��جویان
فرانس��وی به همراه اتحادیهه��ای کارگری نقش
بسزایی در پیروزی اوالند بر سارکوزی ایفا کردند.
«اوالن��د» با ش��عار «تکیه بر رش��د اقتصادی» بر
س��ر کار آم��د و قبال نیز بارها مخالف��ت خود را با
سیاس��تهای ریاضتی ( به سبک و سیاقی که در
اروپا اعمال میش��د) اعالم کرده ب��ود .با این حال

آژیر قرمز در کاخ الیزه

اوالن��د در م��دت زمانی اندک ناتوانی خ��ود را در
مواجهه با رهبری اقتصادی آنگال مرکل در منطقه
یورو به اثبات رساند! اوالند نهتنها نتوانست رهبری
اقتصادی اروپا را بر مبنای تکیه بر رشد اقتصادی و
سرمایهپذیری اروپای واحد بر عهده بگیرد ،بلکه در
اداره کشور خود نیز دچار معضل شد .کار به جایی
رسید که در ماههای منتهی به برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری سال  ،2017محبوبیت اوالند به
 14درصد رس��ید! همین موضوع سبب شد اوالند
از شرکت مجدد در انتخابات اجتناب کند .با همه
این اوصاف ،آنچه در انتخابات ریاستجمهوری سال
گذشته فرانسه رخ داد ،عمال در تاریخ سیاسی این
کشور بیسابقه بود.
 -3راهیابی مارین لوپن ،نامزد جبهه ملی فرانسه
به دور نهایی انتخابات ریاس��تجمهوری فرانسه از
یک سو و ناکامی نامزدهای  2حزب بزرگ و سنتی
محافظهکار و سوسیالیست در این آوردگاه سیاسی،
زنگ خطر را برای بازیگران سنتی در پاریس به صدا
درآورد .امانوئل مکرون که به عنوان نامزدی مستقل
در انتخابات ش��رکت کرده بود ،توانس��ت با اتکا به
اوضاع اقتصادی فرانسه و نارضایتیهای شکلگرفته
در کشورش ،خود را به مثابه یک «منجی اقتصادی»
معرفی کرده و به همراه لوپن راهی دور پایانی شود.
احزاب سنتی فرانسه در دور دوم انتخابات جملگی
حمایت خود را از مکرون اعالم کردند و از طرفداران
خود خواستند ضمن به گردش درآوردن آرای خود
به س��ود مکرون جوان ،از راهیاب��ی مارین لوپن و
جریان راست افراطی فرانسه به کاخ الیزه جلوگیری
کنند .در نهایت مکرون توانست  64درصد آرا را از
آن خود کند .خطاهای محاسباتی مکرون درست از
همان زمان آغاز شد!
 -4مکرون تصور میکرد کس��ب  64درصد آرای
عمومی در انتخابات ،به معنای محبوبیت فوقالعاده
و متعاق��ب آن ،ق��درت مانور بی��ش از حد وی در
فضای اقتصادی و سیاس��ی فرانس��ه خواهد بود.
پی��روزی همپیمانان مکرون در انتخابات پارلمانی
نیز ای��ن موضع را تقویت کرد .ای��ن در حالی بود
که در همان زمان ،بس��یاری از تحلیلگران مسائل
اروپا به مکرون درباره «آرای سلبی» انتخاباتی وی
و احتمال گسیل این آرا به سود جریان اصلی رقیب
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وی (جریان راست فراطی) هشدار دادند .هماکنون
 18م��اه از حضور مک��رون در کاخ الیزه س��پری
میش��ود .مطابق نظرسنجی موسس��ه «آیفوپ»،
محبوبیت وی نزد افکار عمومی به  25درصد رسیده
و نارضایتیها بابت عملکرد اقتصادی رئیسجمهور
فرانسه روز به روز در حال گسترش است .در چنین
ش��رایطی احتمال بقای مکرون در قدرت تا سال
( 2022زمان برگزاری انتخابات) نیز در هالهای از
ابهام قرار دارد .حتی نزدیکان رئیسجمهور جوان
فرانس��ه نیز معتقدند وی در صورت استمرار روند
موجود ،سرنوشتی مانند س��ارکوزی و اوالند پیدا
خواه��د کرد و در بهترین ش��رایط ،باید در س��ال
 2022مسند قدرت را ترک کند.
 -5در ی��ک ن��گاه واقعبینانه« ،گذار ش��هروندان
فرانسوی از مکرون» مترادف با «گذار فرانسویها از
اروپای واحد» خواهد بود زیرا وی تنها سیاستمدار
فرانسوی باقیمانده در قدرت است که در عین تاکید
بر اصالحات ساختاری در اتحادیه اروپایی ،نسبت
به کلیت این س��اختار پایبند اس��ت! در آن سوی
میدان ،ملیگرایان فرانسوی به رهبری مارین لوپن
که اتفاقا در اعتراضات اخیر فرانس��ه نیز حضوری
فعال دارند ،در صددند برای نخستین بار در تاریخ
سیاس��ی این کشور کاخ الیزه را فتح کنند .به نظر
میرس��د فعال اوضاع نیز بر وف��ق مراد ملیگرایان
فرانسوی است! لوپن بدرستی معتقد است «آرای
عمومی» و خصوص��ا «آرای افراد ناراضی» این بار
نهتنها به س��ود مکرون ،بلکه به سود نامزدهای 2
حزب بحرانزده محافظهکار و سوسیالیس��ت نیز
ب��ه گردش در نخواهد آم��د .بخش اعظمی از این
آرا به س��ود جریانی به گردش درمیآید که هنوز
در ق��درت حضور پیدا نکرده و از س��وی دیگر ،با
شعار «گذار از اتحادیه اروپایی» و «انحالل منطقه
یورو» س��عی در بازگرداندن پاریس به دوران قبل
از تش��کیل اروپای واح��د دارد .انتخابات پارلمانی
اروپا در سال  2019میالدی ،نقطه مهمی خواهد
بود که لوپن و همراهانش س��عی دارند با پیروزی
در آن ،گام مه��م و بزرگ��ی را جه��ت پیروزی در
انتخابات ریاستجمهوری بعدی بردارند؛ موضوعی
که تحقق آن به مثابه پایان رسمی حیات اتحادیه
اروپایی خواهد بود.
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گزارش محم�د س�هیلی :درگیریهای
پیدا و پنهان دولت تدبیر و امید
با فدراس��یون فوتبال تقریبا از نخس��تین روزهای
تعیین وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم آغاز شد؛
جایی که محمود گودرزی تالش داشت فدراسیون
فوتبال را تحت کنت��رل کامل خود درآورد .تغییر
اساسنامه فدراسیون فوتبال پس از تعلیق48ساعته
و تعریف آن به عنوان نهاد غیردولتی ،دس��ت وزیر
ورزش و دول��ت را برای تغییر رئیس فدراس��یون
بس��ته بود و گودرزی ت�لاش میکرد با روشهای
مختلف کفاش��یان را تحت فشار قرار دهد .یکی از
مهمترین موضوعات مورد اختالف بین گودرزی و
کفاشیان ،ماجرای تمدید قرارداد با کیروش بود که
تا مدتها ادامه داش��ت .دخالتهای گودرزی در
فوتبال و مخالفت با کفاشیان و ماجرای
کیروش موجب ش��د وزیر ورزش به
ضد فوتبال بودن معروف شود ،اگرچه
گودرزی با رد این مسأله تاکید داشت
به دنب��ال مبارزه با فس��اد در فوتبال
اس��ت .روابط کفاشیان و گودرزی اگر
چه فرازونش��یب فراوانی داش��ت اما
هرگز حسنه نشد و گودرزی با علم به
اینکه توان برکناری رئیس فدراسیون
فوتب��ال را ن��دارد از راههای دیگری از
جمله ندادن بودجه ،برای فشار به کفاشیان استفاده
میکرد.
علنی شدن اختالفات با فدراسیون فوتبال

اختالف��ات ادامه داش��ت تا اینکه اس��فند 93
کفاش��یان رس��ما از البی پنهان وزیر ورزش علیه
فدراس��یون خب��ر داد .ایرن��ا ،خبرگ��زاری دولت
 23اس��فند  93در خب��ری در ای��ن باره نوش��ت:
علی کفاش��یان ابعاد جدیدی از اختالفنظر میان
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را بیان کرد .او با
بیان اینکه وزیر با درخواست مالقات او در این ماهها
موافقت نکرده ،اعالم کرد وزیر ورزش ضمن البی با
هیأترئیسه ،کار خود را در فدراسیون پیش میبرد.
به نوشته ایرنا ،کفاشیان تنها از طریق معاونان وزیر
ورزش با وزارتخانه ارتباط داشت .کفاشیان میگوید
از س��وی وزارت ورزش و جوانان به جلس��اتی که
همه رؤسای فدراسیونها حضور دارند هم دعوت
نمیشوم و به من میگویند« :شما از وزارت ورزش
و جوانان تمکین نمیکنید».
ایرنا میافزای��د« :البته محمود گ��ودرزی هم
از اینکه بگوید یک س��ر این دعواس��ت و به دلیل
خودس��ریها و مدیریت نادرس��ت فدراس��یون،
عالقهای به دیدار کفاش��یان ن��دارد ابایی ندارد .او
بارها از فدراس��یون فوتبال و مدیری��ت آن انتقاد

مستطیلبنفش

ک��رده ک��ه آخرینش همی��ن همای��ش «تبیین
سیاستهای وزارت ورزش و جوانان» بود که چند
روز پیش برگزار شد و وزیر ورزش و جوانان در آن
از گزارشهای��ی درباره تبانی و زد و بند در فوتبال
خبر داده بود .درس��ت در لحظاتی که وزیر داشت
از مسائل اینچنینی در فوتبال انتقاد میکرد ،علی
کفاشیان در گفتوگو با تسنیم از قهر وزیر گفت؛
از اینکه  8ماه اس��ت با هم جلس��های نداشتهاند و
کفاش��یان بهرغم ایجاد تغییرات در فدراسیون به
خواست وزارت ورزش ،هنوز نتوانسته دل محمود
گ��ودرزی را به دس��ت آورد .او میگوید :وزیر قهر
اس��ت و تمایلی به همکالمی با او ندارد .تنها دیدار
آنها ش��اید در همه این ماهها ،حضور کفاشیان در
مراسم ترحیم مادر محمود گودرزی بود .کفاشیان

برای به دس��ت آوردن دل وزیر ،نبی ،آیتاللهی و
ش��جاعی را از فدراسیون برکنار کرد اما حتی این
تغییرات هم موجب نمیشود علی کفاشیان موفق
به دیدار وزیر شود».
خبرگزاری دولت در ادامه گزارش خود نوشت:
«کفاش��یان خیلی صریح از تالش وزارت ورزش و
جوانان برای تغییر در فدراس��یونش خبر داد .وی
گفت :وزارت ورزش به دنبال تغییرات اس��ت ،ولی
فوتبال قوانین خ��ودش را دارد و مجمع درباره آن
تصمیمگیری میکند .من تابع وزارت ورزش هستم
اما آنها تابع تصمیمات و رأی مجمع نیستند .من
سیستمی را اداره میکنم که مجمع و قوانین خاص
خودش را دارد .چند بار درخواست مالقات با وزیر
را دادم اما به من وقت ندادند و ما تمام مکاتباتمان
را از طریق معاونان ایش��ان به اطالع میرس��انیم.
البت��ه وزارت ورزش هم از طریق ارتباط با اعضای
هیأترئیسه البی میکند و با فدراسیون رابطه دارد.
فدراسیون فوتبال متعلق به مردم است و مالکیت
آن برای رئیس فدراسیون و وزیر ورزش نیست».
در همین روزها یکی از رسانهها (شفاف) نوشت:
«وزیر ورزش نمیخواهد فوتبال را از دست بدهد اما
با این حال شیوهای که او برای مانور وزارت ورزش
در فوتبال کشور اتخاذ کرده نهتنها به برنده شدن

او منجر نمیشود ،بلکه در مقیاسی وسیعتر باعث
خواهد شد افکار عمومی نسبت به دولت روحانی
و دخال��ت وزیر ورزش این دول��ت در امور فوتبال
بش��دت دچار بدبینی ش��ود .با همه اینها بعید به
نظر میرسد وزیر ورزش در سیاستهای کلی خود
تجدیدنظرکند».

درگیری لفظی وزیر و رئیس فدراسیون
در مجلس

ش��هریور  94پ��س از آتشبس ظاه��ری ،بار
دیگر اختالف��ات دولت و فدراس��یون فوتبال اوج
گرف��ت .پ��س از اتفاقات مس��ابقه نف��ت تهران و
تراکتورس��ازی و ماجراهای پ��س از آن که منجر
به اعتراض نمایندگان مجلس و تشکیل جلسهای
در کمیس��یون فرهنگی شد ،اختالفات گودرزی و
کفاشیان بار دیگر علنی شد.
روزنامه اصالحطل��ب «اعتماد» در
شماره چهارم شهریور  94خود نوشت:
«رابط��ه وزارت ورزش و فدراس��يون
فوتبال اصال عادي نيس��ت و طرفين
مستعد هر اقدامي هستند .ظاهرا روزي
ك��ه وزي��ر ورزش ،رئيس فدراس��يون
فوتب��ال و رئي��س س��ازمان ليگ در
كميس��يون فرهنگي مجلس بودهاند،
اتفاقات عجيب و غريبي هم افتاده است
و وزير ورزش و رئيس فدراس��يون مقابل چشمان
نمايندگان حسابي مجادله كردهاند .ماجرا از جايي
شروع شد كه وزير ورزش در جلسه با  ۴۵نمايندهاي
كه نامه استيضاح وي را امضا كردهاند ،گفت با توجه
به اساس��نامه فدراس��يون فوتبال ،اختياري براي
كنترل و اصالح مسائل و ضعفهاي اين فدراسيون
ندارد .گودرزي در اين نشست اعالم كرد از كفاشيان
خواسته بود مهدي تاج ،رئيس سازمان ليگ را عزل
كند! اين موضع عجيب وزي��ر ورزش با ناراحتي و
واكنش مهدي تاج كه همراه كفاش��يان به مجلس
رفته بود ،مواجه ميشود» .به نوشته اعتماد ،مهدي
تاج ،نايبرئيس دوم فدراس��يون فوتب��ال از كوره
درميرود و در جواب اظهارات وزير ورزش ميگويد:
آقاي وزير! مگر شما نخواستيد كه نبي را از دبيركلي
برداريم؟ مگر محمود اسالميان با موافقت خودتان
نفر دوم فدراسيون نشد؟ مگر درخواست شما مبني
بر بركناري آيتاللهي توس��ط كفاشيان اجرا نشد؟
ش��ما نايبرئيس اول ،نايبرئيس بانوان و دبيركل
را تحمي��ل كردي��د ،چگونه ميگوييد نقش��ي در
فدراسيون فوتبال نداريد؟ رئيس سازمان ليگ ادامه
داد :موضوع داوري هم زير نظر دبيركل اس��ت كه
شما انتخاب كرديد».
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