
روحاني: ديگران رأي بياورند 
در پياده روها ديوار مي کشند

روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
سهشنبه19ارديبهشت1396-12شعبان1438

سالنوزدهم،شماره5085
16صفحه-قيمت:300تومان

يادداشت هاي امروز

كشف چادر آخرين افتضاح آموزش و پرورش 
گندم زماني

3

سرنوشت سومي فوتسال در انتظار سومي 
ساحلي!/ فريدون حسن

13

نماد تمام عيار سيستم در اليزه
سيدرحيم الري

15

نقطه هدف در نمايش شهرهاي زيرزميني 
موشكي / دكتر يداهلل جواني

2

نتانياهوسند
»فلسطين1967«را

پارهكرد

15

انتقادسرلشكرباقريازسخناناخير
رئيسجمهوردرحوزهموشكي

اقتدار موشكي را 
به برجام ربط ندهيد

5

افتتاحراهآهنناتمام
تهران-همدان
باحضورروحاني

12

واكنشخانوادهشجريانبهيکشايعه

شجريان حنجره اش را
 به روحاني تقديم نكرده است

16

 اصرار وزارت بهداشت
  بر نجومي تر کردن

 حقوق نجومي بگيران

3

سودسهامپااليشگاهنفتاصفهاندرجيبكيست؟

روسيهتوافقسهجانبهرابهشورايامنيتميبرد
روس�يهميخواه�دپايههاي تواف�قاخي�رراب�رايايجاد  جهان
مناطقامندرس�وريهباتصوي�بآندرش�ورايامنيت
س�ازمانمللتقويتكن�دودرهمينح�المنابعخبري
گزارشدادندبشاراسددريکديداراعالمكرداگرنتواند
تمام�يس�وريهرابازپسبگي�رد،اس�تعفاخواه�دداد.
منابع ديپلماتيك روس از ارائه پيش نويش قطعنامه اي در 
حمايت از توافق اخير آستانه ميان كشورهاي تضمين كننده 
آتش بس در سوريه مبني بر ايجاد مناطق كاهش تنش در 
اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل خبر دادند. يك 
منب��ع در هيئت نمايندگي روس��يه در س��ازمان ملل در 
گفت وگو با خبرگزاري »اسپوتنيك« اعالم كرد كه مسكو 
پيش نويس قطعنامه اي را در حمايت از توافق آستانه درباره 
ايجاد مناطق كاهش تنش در سوريه تسليم شوراي امنيت 
كرده است. بنابر اين گزارش، اين قطعنامه ضمن حمايت 
از يادداش��ت تفاهم امضا ش��ده در تاريخ 4 مي  در آستانه 
پايتخت قزاقستان، از تمامي طرف هاي ذي ربط مي خواهد 

به نظام آتش بس در سوريه احترام بگذارند. 
روسيه به صورت جدي تالش مي كند از طريق ديپلماتيك 
كشورهاي حامي مخالفان را متقاعد كند تا به خشونت ها در 
سوريه پايان دهند. نقطه اوج تالش هاي مسكو در نشست 

دور چه��ارم بود كه در آنجا روس��يه ط��رح جديدي براي 
كاستن از خش��ونت ها ارائه كرد. بر اساس اين طرح، چهار 
منطقه امن در مناطق مختلف سوريه ايجاد خواهد شد. حاال 
روس ها مي خواهند با بردن اين توافق به شوراي امنيت وزنه 
بين المللي و الزام آور آن را افزايش دهند. امريكايي ها مواضع 
متفاوتي درباره اين طرح اتخاذ كرده اند. در حالي كه وزارت 
خارجه طي بيانيه اي از اين توافق اعالم حمايت كرد اما بعداً 
مقامات اين كشور گفتند تفسير روسيه از اين توافق را قبول 
ندارند. مسكو پس از امضاي توافق سه جانبه در آستانه اعالم 
كرد پرواز ه��اي هواپيماهاي نظامي به وي��ژه امريكايي در 
چهار منطقه مورد نظر ممنوع است. در همين حال، جيمز 
ماتيس، وزير دفاع امريكا روز گذشته اعالم كرد واشنگتن در 

حال ارزيابي دقيق توافق و شرايط اجراي آن است. 
اما به نظر طرح جديد روسيه براي صهيونيست ها خوشايند 
نبوده اس��ت. منابع امنيتي اي��ن رژيم اع��الم كردند كه 
تل آويو نس��بت به ايجاد مناطق كاهش تنش در س��وريه 
بي تفاوت بوده و به آن پايبند نخواه��د بود. منابع امنيتي 
رژيم صهيونيستي در مصاحبه با معاريو اعالم كردند برآورد 
نهاد امنيتي اسرائيل اين است كه اگر اين توافق ها مسير 
اجرايي شدن را طي كند، اس��رائيل به اين توافق ها پايبند 
نخواهد بود و ب��ه حمالت هوايي خود علي��ه فعاليت هاي 

»تروريس��تي« عليه اس��رائيل، ادامه مي دهد. پيشتر نيز 
آوي ديختر، رئيس كميسيون خارجه و امنيت در كنست 
گفته بود: وجه اش��تراك ميان اس��رائيل و افراد مسلح در 
سوريه بيرون كردن ايراني ها و هزاران فرد مسلح وابسته به 

حزب اهلل از سوريه بوده است. 
بشاراسد:اگرسوريهراآزادنكنم،استعفاميدهم

ميهمانان لبناني بشار اسد كه اخيراً به دمشق سفر كردند 
به نقل از او گفتند كل س��وريه را از دس��ت تروريست ها و 

تكفيري ها آزاد خواهد كرد. 
روزنامه لبناني الديار گزارش داد: بشار اسد، رئيس جمهوري 
سوريه در ديدار با اين ش��خصيت هاي لبناني تأكيد كرد: 
تصور نكنيد كه تمامي آتش بس هايي كه حاصل مي شوند، 
مراحلي موقتي هس��تند. ارتش س��وريه ق��درت خود را 
به دس��ت آورده و ما از حمايت حزب اهلل لبنان و روس��يه 
برخورداريم. وي افزود: مبارزاني براي ياري به س��وريه از 
كشورهاي عربي آمده اند و طرح اردوغان، قطر و عربستان 
به طور كامل شكست خورده است. اردن نمي تواند كاري 
بكند. حشدالشعبي عراق از ارتش سوريه در تمامي جبهه ها 
حمايت مي كند و از هم اكنون تا دو سال ديگر كل سوريه را 

آزاد خواهيم كرد و اوضاع را به قبل بازمي گردانيم.
بقيهدرصفحه15
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حلهمهمسائلبابرجامسادهانديشيبود

روحاني ديروز صدا و اظهار خود 

علي علوي
را به »اوج« رساند. اين نكته را   سياسي

چندصد مخاطب او در يك سالن 
ورزشي در همدان به خوبي فهميدند و بي بي سي هم تأييد 
كرد: »روحاني روش تبليغاتي خود را تغيير داد.« بالفاصله 
در شبكه هاي اجتماعي نوشتند  كه اين يك برنامه از پيش 
نوشته شده براي روحاني است كه در يك ستاد مخفي براي 
او تنظيم شده است و قرار است روحاني مرحله به مرحله با 
بيان اتهاماتي كه فرصت پاسخگويي به آن نباشد، مردم را از 
رقيب هاي انتخاباتي اش بترساند. اما به نظر مي رسيد ترس 
اصلي در دل گوينده اين سخنان است كه گويي از چيزي 
مثاًل افول رأي يا افشاگري ها در مناظره اقتصادي پيش رو 
كاماًل نگران شده است و اين »اوج«گيري صدا حكايت از 

ترس »عميق« دارد.
روحاني در آن سوله ورزش��ي موج اول اين اوج گيري را به 
زعم خود اين گونه به حركت در آورد: »اگر ش��ما جوانان 
در خانه بنش��ينيد، بدانيد كه در پياده روهاي ما هم ديوار 
خواهد بود، شما آنها را نمي شناسيد. من آنها را مي شناسم. 
آنها روزي در جلسه اي تصميم گرفتند كه در تهران و در 
پياده رو ديوار بكشند. آنها مي خواس��تند، پياده رو زنانه و 

مردانه ايجاد كنند.«
اي��ن س��خنان روحاني ابت��دا ب��ا واكنش هايي از س��وي 
شخصيت ها رو به رو شد و آنها با نخ نما توصيف كردن اين ادعا 
نوشتند كه »ديوار واقعي بين وزراي اشرافي و كاسب دولت 
يازدهم و سفره  خالي توده مردم است« اما واكنش  اصلي در 
ميان مردم، توليد انبوهي از لطيفه ها درباره اين سخن بود. 
هرچند برخي نيز از اينكه رئيس جمهور مستقرشان ادعايي 
مي كند كه مجبور است بگويد »شما آنها را نمي شناسيد، 

من مي شناسم« درباره سالمت و صداقت اين گونه سخن 
گفتن ابراز نگراني كردند. 

شاهد مدعا درباره رويكرد طنزگونه مردم به اين اظهارات 
در اين بود كه برخالف آنچه مشاوران و ستاد روحاني گمان 
مي كردند، از »ديواركش��ي« او حتي در ميان هوادارانش 
استقبالي نشد و هواداران نتوانستند روي اين »موج اول« 
روحاني س��وار ش��وند و به همين خاطر به نظر مي رس��د 
او بايد براي رس��اندن صدا و اظهارات خود ب��ه »اوج« بار 
ديگر از موجي ديگر آغ��از كند و دوباره به م��ردم بگويد: 
»ش��ما نمي دانيد، من مي دانم، همين طور است كه من 

مي گويم.«
چهكسيميخواستديواربكشد

البته موضوع ديوار كشي كه روحاني اش��اره كرده است، 
قابليت جست وجوي تاريخي دارد اما نه در پياده روها بلكه 
در دانشگاه  و آن هم از سوي اصالح طلبان اما نه در دولت 

اصالحات بلكه در سال 64!
ماجراي آن را رهبري انقالب در سال 81 خطاب به خاتمي 
و معين نقل مي كند و مي فرمايد: »كس��اني كه االن )در 
دولت اصالحات( اردوي مختل��ط برگزار مي كنند، همان 
كساني هستند كه س��ال 63-64 در كالس هاي دانشگاه 
ديوار كشيدند، بنده به دستور امام رفتم در نمازجمعه گفتم 
اين كار بد است. من نمي فهمم چطور اينها اين جور عوض 
مي شوند.  180 درجه راهش��ان را عوض مي كنند! امام به 
من گفتند كه اين چه كاري است. من در نماز جمعه تهران 
گفتم كه اين كار، كار مناسبي نيست. ديوار كشيدن حرف 

ما نيست. حرف انقالب نيست.«
 بازگشتبهآنچهتكذيبشميكرد!

اما نكته حيرت  انگيزتر سخنان روحاني در آنجا بود كه وي 

وعده شغل ميليوني سال 92 خود را كه در دو هفته اخير 
بارها تكذيب كرد و وعده هاي مش��ابه رقيب درباره ايجاد 
سالي يك ميليون ش��غل را غيرواقعي و نشدني توصيف 
مي كرد، به يكباره تكرار كرد  و دوباره به وعده س��الي يك 
ميليون شغل بازگشت! البته براي آنكه توجيهي هم داشته 
باشد، يك دستكاري مختصر در عدد و رقم وعده انجام داد: 
»ما بايد براي اشتغال جوانان قدم برداريم، اما نه با حرف. آن 
كسي مي تواند براي اشتغال حرف بزند كه در سال 95، 650 
هزار اشتغال ايجاد كرد. دولت در بهمن 95 طرح كارورزي 
و اشتغال آنها را تصويب كرده است، ولي عده اي همان طرح 
را به صورت ناقص به مردم وعده مي دهند. طرح كارورزي 
براي جوانان را ما در برنامه ششم اعالم كرديم كه به صورت 
متوسط 955 هزار شغل براي جوانان درست خواهيم كرد. 
عدد شغل محاسبه شده و كارشناسي ش��ده و در هزاران 
جلسه بررسي شده و در قالب اليحه به مجلس داده شده 
اس��ت، چرا گفتيم 955 هزار نفر و نه يك ميليون. اين به 
خاطر محاسبات كارشناسي ما بود. اين عدد مصوب برنامه 

ششم در مجلس و با پيشنهاد دولت است.«
آنچه كاماًل معلوم است اين است كه روحاني و مشاورانش 
از اينكه در دو هفته اخير به وعده سالي يك ميليون شغل 
رقيب كه مصوب برنامه ششم است تاخته اند، پشيمان و 
انگشت به دهان شده  اند اما آنچه كه معلوم نيست اين است 
كه روحاني چگونه توانست مقابل مردم بايستد و اتهاماتي را 

كه در طي دو هفته به رقيب زد، همه را به گردن بگيرد!
اين اظه��ارات و وعده دوباره س��الي يك ميليون ش��غل، 
نظريه اي را كه مي گويد روحاني طبق برنامه آن ستاد مگو، 
بايد خود را با برخي موج س��ازي ها براي مناظره اقتصادي 

آماده كند تا چيزي در كيسه داشته باشد، تأييد مي كند. 

اقتص��اددان حام��ي دولت  روحاني اظهار داشت: بخشي   اقتصادي
از دستاورد دولت براي كنترل تورم حاصل سياست خاصي 
نيس��ت چراكه اصوالً در پ��ي كاهش ق��درت خريد مردم 
تقاضاي كل كاهش يافته اس��ت، به طوري كه در سال 94 
نسبت به سال 86 حدود 15 درصد در شهر ها و 35 درصد 
در روستاها درآمد مردم آسيب ديده و ميزان پس انداز مردم 

عمدتاً مربوط به پيش از سال 85 اس��ت.  عبده تبريزي با 
اذعان به اينكه سياس��ت اقتصادي نئوكالسيك ها در اين 
دولت اجرا شد، از حس نشدن رشد اقتصادي از سوي مردم 
خبر داد و گفت: دولت روحاني پولي نداشته كه خرج اقتصاد 
كند و رشد 95 قطعاً قابل تكرار نيست.  اين استاد دانشگاه 
افزود: امروز هنوز نرخ تورم در كشور باالست.  وي ادامه داد: 
به طور كلي دولت كنوني وقتي با كاهش قيمت نفت مواجه 

شد نتوانست روند منفي در اقتصاد را به گذشته بازگرداند 
به طوري كه در بودجه سال 96 دولت حداكثر 5 تا 10 هزار 
ميليارد تومان بيشتر براي هزينه كرد در طرح هاي عمراني 
در اختيار ندارد.  عبده تبريزي با بيان اينكه بازگشت رشد 
اقتصادي به سمت باال دشوار است، اضافه كرد: اگر در دولت 
يازدهم كساني دچار اين ساده انديشي شده اند كه با برجام 

همه چيز حل خواهد شد، تفكر غلطي است.
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اظهارات وزي��ر ارتباطات كه 
اعالم كرده است سايت كارانه   سياسي

قاليباف به دستور قضايي فيلتر شده و دولت در فيلتر آن 
نقشي نداشته است، كذب محض است و قطعاً اگر دو عضو 
دولت با فيلتر اين س��ايت مخالفت مي كردند، اين سايت 

فيلتر نمي شد. 
به گزارش تس��نيم، قاض��ي خرم آبادي، مع��اون قضايي 
دادستان كل كشور در خصوص فيلتر سايت كارانه مربوط 
به آقاي قاليباف اعالم داشت: ستاد انتخاباتي آقاي روحاني 
طي نامه اي در تاريخ 96/2/15 به ط��ور كتبي از فعاليت 
س��ايت كارانه ش��كايت كرده و تقاضاي برخورد س��ريع 
نهادهاي امنيتي و كميس��يون بررس��ي تبليغات رياست 

جمهوري با اين س��ايت را داش��ته اس��ت. وي افزود: اين 
درخواست براي اقدام الزم به دادستاني كل كشور ارسال 
شده و در جلسه برخط كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه مورد بررسي قرار گرفت. معاون قضايي دادستان 
كل كش��ور در امور فضاي مجازي اظهار كرد: بر اس��اس 
تصميم اكثريت اعضاي حاضر در جلس��ه برخط، دستور 

فيلتر و مسدود سازي اين سايت صادر شده است. 
دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در ادامه 
افزود: نمايندگان وزارت ارشاد و وزارت اطالعات از طرف 
دولت در اين رأي   گيري شركت كرده و به فيلتر اين سايت 
رأي مثبت داده اند. به گفته قاضي خرم آبادي وزير كشور 
هم طي اظهاراتي كه در فضاي مجازي منتشر شده است، 

رسماً مخالفت خود را با فيلتر اين سايت اعالم كرده است . 
وي گفت: عين تصميم كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه جهت اجرا به وزارت ارتباطات ارسال شده است و 
مسئوالن آن وزارتخانه از جزييات رأي اعضاي كارگروه و 

نظر آنها مطلع هستند. 
براساس گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، معاون 
امور فضاي مجازي دادستاني كل كشور تأكيد كرد: بنابراين 
اظهارات وزير ارتباطات كه اعالم كرده اس��ت اين سايت 
به دستور قضايي فيلتر ش��ده و دولت در فيلتر آن نقشي 
نداشته است، خالف واقع و كذب محض است و قطعاً اگر 
دو عضو دولت با فيلتر اين سايت مخالفت مي كردند، اين 

سايت فيلتر نمي شد. 

نفسراحتاروپا
ازفتحاليزه

بهدستماكرون
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  جوان ترين رئيس جمهور تاريخ فرانسه وارد كاخ اليزه 
شد تا براي اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم هيچ كدام 
از احزاب اصلي چپ و راس��ت به اليزه راه نيابند، اگرچه 

طرفداران اتحاد اروپا نفس راحتي مي كشند

واكنشمردمبهادعايروحاني
درهمدانغالباًتوليدلطيفه
بودوشخصيتهانيزبانخنما

توصيفكردناينادعانوشتندكه
ديوارواقعيميانوزراياشرافيو
كاسبوسفرهخاليمردماست

ماجرايديواركشيقابلجستوجويتاريخياست
امانهدرپيادهروهاكهدرسال64دردانشگاههاو

آنهمازسويكسانيكهبعدادردولتاصالحاتاز
مسئوالنوزارتعلومشدند.حضرتامامدرسال

64ازامامجمعهوقتميخواهدكهاعالمكندديوار
كشيحرفانقالبنيست

روحانياتهامناممكنبودنايجاد
سالييکميليونشغلراكهدردو
هفتهگذشتهبهرقيبزدهبود،به

يكبارهبهگردنگرفتومدعيشد
مطابقبرنامهسالي955هزارشغل

ايجادميكند!

آقايروحاني!مايکبارباخوناستقاللو
آزاديوجمهورياسالميراخريديم...پس
دوبارهآنرابهمانفروشيد...ماراتهديد
نكنيد...ماازجنگنميترسيم...ماازشيعه
ليبرالميترسيم...ماراازداعش،عربستان
وامريكاوروسيهنترسانيد.ماازسرمايهداري
افسارگسيخته30سالهميترسيم...

نامهسرگشادهپرويزشيخطادي

 ما از جنگ نمي ترسيم
از شيعه ليبرال مي ترسيم
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