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تيم ملي اميد واليبال كش�ورمان با  پي�روزي 3 ب�ر صف�ر براب�ر ژاپ�ن   ورزشي
مقتدرانه قهرمان آسيا شد. 

در حالي دي��روز ايران و ژاپ��ن در فينال رقابت ه��اي قهرماني زير 
23 سال آسيا به مصاف هم رفتند كه سالن 6 هزار نفري ورزشگاه 
حسين رضازاده اردبيل جاي سوزن انداختن هم نداشت و هواداران 
پر شور آذري زبان در يك جو پر شور حامي شاگردان سيچلو برابر 
چشم بادامي ها بودند. بازي در ست اول در شرايطي آغاز شد كه دو 
تيم تا امتياز 5، امتياز به امتياز پيش رفتند اما در ادامه اين ژاپن بود 
كه با استفاده از دريافت هاي ضعيفي كه در زمين ايران انجام مي شد 
توانس��ت وقت اول اس��تراحت را با نتيجه 8 بر 6 به نفع خودش به 
پايان برساند. اين اختالف در امتياز 12 به سه رسيد اما پس از آن با 
تدابير سيچلو، ملي پوشان كشورمان توانستند امتيازات عقب مانده 
را جبران كنند و وقت دوم فني استراحت با نتيجه 15 بر 16 براي 

كشورمان به دست آمد. تيم اميد كشورمان توانست اين اختالف را 
تا پايان حفظ كند تا در نهايت ست اول را در يك مصاف نزديك و 

سخت با نتيجه 27 بر 25 به نفع ايران به پايان برساند. 
ست دوم را ايران بهتر آغاز كرد و در امتيازهاي اول توانست با ژاپن 
اختالف بيندازد اما پس از برتري 5 بر2، ژاپني ها در ادامه بهتر عمل 
كردند و دو تيم در امتياز 7 مساوي شدند و وقت اول فني با نتيجه 
8 بر هفت براي چش��م بادامي ها به دس��ت آمد. پس از آن باز اين 
شاگردان سيچلو بودند كه با استفاده از سرويس هاي خوب اختالف 
را جبران كردند و وقت فني دوم استراحت با نتيجه 16 بر 15 براي 
كشورمان به دست آمد. اين اختالف در ادامه با دفاع هاي روي تور 
بازيكنان كشورمان بيشتر هم شد و هر چند ژاپن توانست در امتياز 
23 با ايران مس��اوي كند اما در نهايت باز هم اين شاگردان سيچلو 
بودند كه ست دوم را هم كه نفسگير دنبال شد با نتيجه 26 بر 24 به 
نفع خودشان به پايان برسانند و تنها يك ست ديگر براي قهرماني 

آسيا الزم داشته باشند. 
ست سوم را بر خالف دو س��ت اول، ملي پوشان كشورمان از همان 
امتيازهاي اول توانستند با ژاپن اختالف بيندازند، طوري كه وقت 
فني اول استراحت با حس��اب 8 بر 5 براي كشورمان به دست آمد. 
در ادامه ژاپن توانست سه پوئن اختالف را جبران كند اما از امتياز 9 
باز هم ايران بود كه اختالف را به سه رساند و در ادامه به چهار امتياز 
رساند و وقت دوم فني با نتيجه 16 بر 12 براي ايران به دست آمد. 
در ادامه شاگردان سيچلو كه در اين ست راحت تر بازي مي كردند 
توانستند با نتيجه 25 بر 20 ژاپن را شكست دهند و در نهايت ايران 
با برتري قاطع 3 بر صفر قهرمان اميدهاي آسيا شود، آن هم در روزي 
كه اسپك هاي امين اس��ماعيل نژاد و قدرت پاسوري جواد كريمي 
در كنار بازي خوب ساير ملي پوشان، اميدها را براي آينده واليبال 
كشورمان بيشتر كرد. در ديدار رده بندي هم چين تايپه 3 بر يك 

چين را شكست داد و سوم شد. 

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت:  در حال حاض�ر در ميدان حس�اس   پايداري
بين المللي و منطقه اي هستيم كه نش�ان دهنده توطئه اي در 
مقابل انقالب اس�ت و گاهي نيز جريان هاي رس�انه اي در اين 

خصوص نشر پيدا مي كند. 
به گزارش خانه ملت، عل��ي الريجاني ديروز در مراس��م تجليل از 
نمايندگان و كاركنان جانباز مجلس و فرزندان شهداي قوه مقننه 
ضمن تبريك به مناسبت اعياد شعبانيه افزود: يكي از جلساتي كه 
باعث مي ش��ود در صنوف مختلف دل هاي افراد به هم قرص شود، 

حضور نيروهاي مجاهد و انقالبي در اين جلسات است. 
رئيس مجلس گفت: در جلساتي كه با حضور معلمان برگزار مي شود، 
حضور خانواده هاي شهدا، جانبازان و آزادگان عميق و پررنگ است، 
زيرا اين نيروهاي عظيم كه در س��ال هاي پي��روزي انقالب و دفاع 
مقدس تالش هاي بسياري كردند، ستون هاي اصلي انقالب هستند 

و در اين جلسات احساس مي شود كه انقالب تا چه اندازه ثمره داشته 
و ريشه هاي آن عميق است. 

وي تأكيد كرد: خوشبختانه در مجلس شوراي اسالمي اين شرايط به 
نحو قابل قبولي وجود دارد. شما نمايندگان برگزيدگان ملت هستيد 
و فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در ميان نمايندگان و كاركنان 
مجلس بسيار زياد است. اين يك سرمايه بزرگ است و نشان مي دهد 
مجلس س��نگر واقعي انقالب بوده و در راستاي آرمان هاي انقالب 
ايستادگي كرده است. جهت گيري مجلس جهت گيري انقالب بوده 

و حضور جانبازان و ايثارگران در مجلس يك شاخص است. 
الريجاني تصريح كرد: باعث افتخار است كه جانبازان و ايثارگران 
در ميان نمايندگان حضور دارند، از اين جهت هميشه مي باليم كه 
مجلس شوراي اس��المي يك پش��توانه ايثارگري مجاهدانه دارد، 
بنابراين در آينده نيز اين رويه ادامه خواهد داشت زيرا در حال حاضر 
در ميدان حساس بين المللي و منطقه اي هستيم كه نشان دهنده 

توطئه اي در مقابل انقالب است و گاهي نيز جريان هاي رسانه اي در 
اين خصوص نشر پيدا مي كند.  وي تأكيد كرد: برخي از كشورها در 
منطقه نقش ناصواب در مسير همسايگان خود دنبال مي كنند و اين 
مسير خطرناك براي كل امت اس��المي است و ايران به عنوان يك 
كشور مهم در منطقه بايد به مش��ي عاقالنه و مجاهدانه خود ادامه 
دهد، بنابراين نياز است در مسائل مختلف با متانت و دقت نظر كارها 
دنبال شود، ضمن اينكه جمهوري اسالمي در سال هاي گذشته در 
مسائل راهبردي با دقت عمل كرده و خصومت ها نيز به دليل صالبت 

و استواري جمهوري اسالمي ايران است. 
رئيس نهاد قانونگذاري كشورمان افزود: مجلس ركن تصميم گيري 
در كش��ور اس��ت و حضور ايثارگران در مس��ائل راهبردي بسيار 
تأثير دارد، گفتني اس��ت در پايان اين جلس��ه با حضور الريجاني 
از نمايندگان و كاركنان جانباز و فرزندان ش��هداي مجلس تقدير 

و تشكر شد. 

دادستان كل كشور خبر داد |  ارجاع ۲۳۶پرونده انتخاباتي به دادسرا

با برتري 3 بر صفر برابر ژاپن |  اميدهاي واليبال ايران بر بام آسيا ايستادند

جانبازان مجلس شوراي اسالمي تجليل شدند

236پرونده تخلف انتخاباتي به دادسرا   جامعه حجت االس�الم  منتظ�ري از ارج�اع 
خبر داد و گفت: از اين تعداد 2۷ فقره از طريق وزارت كشور و مابقي از 
اس�ت.  ب�وده  انتخابات�ي  كانديداه�اي  س�تادهاي  طري�ق 
حجت االسالم محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور در پاسخ 
به اين سؤال كه مصاديق مهم تخلفات انتخاباتي در فضاي مجازي و 
رقابت هاي ميداني چيست، اظهار كرد: موارد تخلفات انتخاباتي را 
قانونگذار در ماده 33 قانون انتخابات احصا كرده كه برخي از آنها مهم 
و برخي از آنها نيز اهميت چنداني ندارد، ولي به هر حال تخلفاتي 
است كه از نظر قانوني قابل تعقيب است و بعضي از آنها هم در قوانين 

ديگر جرم محسوب مي شود كه قابل تعقيب كيفري است. 
رئيس ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي در پاسخ به اين سؤال كه 
تاكنون چه مواردي به دادس��تاني ارجاع و چه پرونده هايي در اين 
زمينه تشكيل ش��ده است، گفت: تا يك ش��نبه 17 ارديبهشت در 
سراسر كشور حدود 236 فقره پرونده شكايت به دادسرا ارجاع شده 
كه از اين 236 فقره، 27 فقره از طريق وزارت كشور و مابقي از طريق 

ستادهاي كانديداهاي انتخاباتي بوده است. 
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا دادستاني رأساً و 
بدون شكايت به موضوعي ورود مي كند يا خير خاطرنشان كرد: 

معموالً بعضي از مواردي كه قابل تعقيب اس��ت مستلزم تقديم 
شكايت از طرف كساني است كه مورد اهانت قرار مي گيرند و اگر 
شكايت نكنند دادسرا رسيدگي نمي كند، چراكه حق شخصي افراد 
است و بايد خودشان تعقيب و شكايت كنند كه پس از آن دادسرا 
پيگيري مي كند.  منتظري ادامه داد: يكسري موارد هم هست كه 
تخلفات انتخاباتي به شمار مي رود و مستلزم رسيدگي است. در 
اين دسته از تخلفات مقامات اجرايي يا قضايي چنانچه پي ببرند، 
موضوع را تعقيب مي كنند و به دادسرا ارجاع مي دهند و دادسرا نيز 

مكلف به رسيدگي است. 
حجت االسالم منتظري در پاس��خ به اين سؤال كه كساني  كه حق 
شكايت از روند تبليغات نامزدهاي انتخابات از آنها محفوظ است، 
چگونه بايد مراجعه و طرح ش��كايت كنند، تصريح ك��رد: با طرح 
شكايت در دادس��راهاي ذي ربط در هر حوزه قضايي مي توانند به 
موضوع رس��يدگي كنند.  دادستان كل كش��ور افزود: اگر چنانچه 
جرمي واقع شود كه در صالحيت آن حوزه قضايي باشد بايد در همان 
حوزه قضايي رسيدگي شود، منتها طبق قانون بعضي از تخلفات و 
جرائم اشخاص است كه در تهران يا مركز استان رسيدگي مي شود. 
وي يادآور ش��د: به موجب قان��ون جرائم انتخاباتي اس��تانداران يا 
فرمانداران مراكز اس��تان ها در تهران رس��يدگي مي شود و جرائم 

و تخلفات فرمانداران شهرس��تان ها در حوزه صالحيت دادسراي 
مركز همان استان است و حس��ب مورد بايد به آن مراجع صالحه 
ارجاع شود.  رئيس ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي تصريح كرد: 
شكاياتي از سراسر كشور به تعداد اندكي از استانداران و فرمانداران 
مراكز استان ها به تهران رسيده و به دادسراي تهران ارجاع شده است. 
همچنين از فرمانداران شهرستان ها به مراكز استان ها ارجاع شده كه 

حسب مورد در همان مركز استان رسيدگي مي شود. 
حجت االسالم منتظري در پاسخ به اين سؤال كه آيا تخلف يا پرونده 
عمده اي تا االن مطرح شده كه قابل مالحظه باشد و در روند انتخابات 
تأثير بگذارد، گفت: خوشبختانه با اقدامات پيشگيرانه اي كه در قوه 
قضائيه، وزارت كشور و از سوي ساير دست اندركاران صورت گرفته 
تا اين مرحله شايد تخلفات زيادي نبوده ايم و در مقايسه با انتخابات 
گذش��ته با كاهش ورودي و شكايت مواجه ش��ديم.  دادستان كل 
كشور به آمار جلسات و مصوبات ستاد پيشگيري از جرائم و تخلفات 
انتخاباتي اشاره كرد و افزود: در س��تاد مركزي پيشگيري از جرائم 
و تخلفات انتخاباتي چهار جلس��ه، در استان ها 336 جلسه با 757 
مصوبه و در شهرستان ها 367 جلسه با 1768 مصوبه داشته ايم كه 
اين اقدامات پيشگيرانه در مركز استان ها و شهرستان ها جواب داده 

و از بسياري از تخلفات پيشگيري شده است. 

امنيت صددرصدي و اقتصاد 4 درصدي!
 دولت يازدهم كه آخرين روزهاي خود را سپري 

حسين قدياني
  يادداشت

مي كند، اگرچه گيروگور زياد دارد ليكن جز اين 
نيس��ت كه در حوزه اقتصاد، از هم��ه حوزه ها 
ضعيف تر ظاهر شده، اما همين اول بسم اللهي جا دارد بگويم كه ما هرگز 
مدعي نبوده ايم كه از صفر تا صد معضالت اقتصادي، تقصير دولت فعلي 
است! بالشك معايب و البته محاسن دولت هاي قبل، به خصوص دولت 
نهم و دهم، براي دولت فعلي، چيزهايي به يادگار گذاشته، اما عمده نقد 
ما به اين دولت در حوزه اقتصاد، متمرك��ز روي رها كردن ظرفيت هاي 
داخلي و معطل نگه داشتن نگاه كشور به صدقه خيالي دشمن بوده است! 
و ديگر اينكه دولت فعلي، اصرار دارد معضلي كه هست را بگويد نيست! و 
گل و بلبل و نشاطي كه نيست را بگويد هست! چند روز پيش، در سرمقاله 
فالن روزنامه زنجيره اي مي خواندم كه در باب مهم ترين علت ركود نوشته 
بود: »اش��تباه بزرگ روحاني آنج��ا بود كه يك ميل ب��زرگ و يك اميد 
بزرگ تر را آن چنان گره به نتايج برجام زد كه ناخواسته همگان متوقع و 
منتظر معجزه در فرداي برجام بودند! اما موش زاييدن كوه برجام، همانا 
و متأثر از ضدحال بزرگ به اقتصاد معطل نتاي��ج توافق، ركود بزرگ تر 
همانا! اساس��اً ركود، آنجايي اپيدمي و عمومي و همه گير مي شود كه به 
اميد يك غذاي چرب و شيرين، آشپز محترم بيايد و مدام اشتهاي جمع 
را تحريك كند و در نهايت، به قول آقاي س��يف، معلوم شود كه عايدي 
مردم از برجام »تقريباً هيچ« بوده! و اين يعني، اشتهاي اقتصاد، بي خود 
و بي جه��ت داش��ته تحريك مي ش��ده! در آس��تانه برجام، فروش��نده 
نمي فروخت و خريدار نمي خريد و كارخانه دار به جاي چشم  دوختن به 
كارخانه خود، مدام اخبار را ب��اال و پايين مي كرد و خالصه، هم معطل و 
عالف رؤيت معجزه بودند به اميد سود بيشتر، كه در نهايت، معلوم شد 
هيچ معجزه اي هم در كار نيس��ت! اين ش��د كه »ركود« تبديل شد به 
»معضل اول اقتصاد كش��ور!« تا همه آن اميال و آرزوها و اش��تهاها، به 
راحتي تركيدن يك حباب، بتركد و خالص!« طرفه حكايت اينجاست كه 
اين فقط آق��اي روحاني نبود كه ب��ا وعده و وعيدهاي خ��ود، مدام اين 
بادكنك را باد كند! روزنامه هاي زنجيره اي هم كم تيتر درشت نزدند كه 
»صبح بدون تحريم!« و »خداحافظ تحريم!« اگر در مقوله اقتصاد، ديوار 
كشيدن دور مرزهاي كشور و نگاه صرف به داخل، نه كاري عقالني و نه 
اساساً كاري شدني است، از آن بدتر اين است كه تو برداري همه اقتصاد 
كش��ور را لنگ در هوا نگه داري، به اميد لطف و كرم كاخ سفيد! در اين 
صورت، معلوم است كه متأثر از بدعهدي كاماًل قابل پيش بيني دشمن 
واضع تحريم، چه ضدحال بزرگي و چه ركود بزرگ تري، دامن گير اقتصاد 
مملكت مي شود! من اما در اين يادداش��ت، بيش از اين قصد باز كردن 
روضه تحريم و توافق را ندارم، بلكه مي خواهم رونمايي كنم از مهم ترين 
نقد ما به دولت فعلي، آنجا كه آقاي روحاني مدعي اس��ت جز در بخش 
مسكن، اقتصاد ما ركود ندارد! بيماري را در نظر بگيريد كه همه پزشكان، 
متفق القول بر بيماري مثاًل سرطان او صحه گذاشته اند؛ او اما معتقد است 
جز به يك حساس��يت فصلي دچار نيامده! وقتي آقاي روحاني، اصل و 
اساس مهم ترين معضل اقتصادي مملكت را منكر است، كاماًل حق دارد 
اگر تلويحاً بگويد 40 سال و 100 سال هم، از من يكي حل مشكالت را 
نخواهيد! اين عين سخن رئيس فعلي قوه مجريه است: »100 سال هم 
براي حل مشكالت كشور كافي نيست!« رئيس جمهور اگر شما باشي كه 
ركود را منكر شوي و بيكاري را هم شعار بخواني، 100 سال كه هيچ، من 
قول مي دهم هزار س��ال ديگر هم وض��ع ما همين اس��ت! جناب آقاي 
روحاني! چهار سال پيش، حضرتعالي به ما وعده دادي كه ظرف 100 روز، 
تحول اقتصادي ايجاد مي كني! بعد گفتي من نگفتم و روزنامه ها را متهم 
كردي به دروغ بزرگ! بعد گفتي آدم مگر عقل نداشته باشد كه همچين 
وعده اي بدهد! بعد گفتي 40 س��ال و 100 س��ال هم مش��كالت حل 
نمي شود! بعد دوباره گفتي برنامه 100 روزه دارم! واقعاً آني درنگ كنيد! 
خروجي اين حرف ها يعني چه؟! و عاقب��ت، تكليف ما در مواجهه با اين 
همه حرف متضاد چيست؟! خنده؟! گريه؟! سكوت؟! يا عزم براي تغيير 

حضرتعالي؟! ما گيرم منتقد شما هستيم! جريان اصالحات چه كه آخر 
هم مصلحت نديد ش��ما را به تنهايي وارد كارزار انتخابات كند؟! باورم 
نيست كه اسحاق جهانگيري از حق شهروندي خود استفاده كرده باشد! 
او سوءاستفاده كرد از ضعف مديريت شما! و عدم تسلط شما بر آمار و امور! 
منتهاي مراتب، معاون اول شما، هرگز نمي تواند آلترناتيو وضع موجود 
باشد، چراكه معاون اول شماس��ت! و منصوب شماست! اين وضع را، اما 
يكي بايد تغيير دهد كه نه شما را قبول داشته باشد، نه معاون اول تان را 

و نه اساساً مديريت 4 درصدي دولت اعتدال را!
از جاده اقتصاد، گريزي بزني��م به جاده جنگ! 35 س��ال پيش در چنين 
روزهايي، قاسم سليماني و ديگر رزمندگان، به خط زده بودند تا با توكل بر 
خدا، خرمشهر را آزاد كنند! از ارديبهش��ت 61 تا ارديبهشت 96 و در همه 
اين 35 سال، ما اما در حوزه نظامي، آنقدر پيشرفت كرده ايم كه اصاًل و اساساً 
به دش��من اجازه ورود به خاك مان را ندهيم! خوب اس��ت مديران اقتصاد 
4 درصدي، به جاي طعنه زدن ب��ه رزمندگاني كه ناظر ب��ر حفظ امنيت، 
مشغول غريبانه ترين جنگ با وحشي ترين حراميان هستند، اين پرسش 
را با خود مطرح كنند كه متأث��ر از كدام تفكر، اين هم��ه در حوزه نظامي 
موفق بوده ايم؟! و متأثر از كدام تفك��ر، اين همه در حوزه اقتصاد، ناموفق؟! 
آيا اگر در مقوله اقتصاد ه��م، امور به جاي نجومي بگيره��اي 4 درصدي، 
دس��ت »مديران جهادي« بود، اين بود وضع؟! اينكه آقاي روحاني مدعي 
هستند »ركود نداريم«، همانقدر خنده دار است كه قاسم سليماني مدعي 
شود »داعش نيست!« حاج قاسم اما بدين منوال حرف نمي زند! خودش را 
هم »ذخيره و امانتدار« نمي داند! الغرض! براي ياري رساندن به امن و امان 
ميهن عزيز، سردار و سرهنگ و سرباز و امير، به خوبي دارند وظيفه خود را 
انجام مي دهند، اما كيست اقتصاد را ياري كند؟! قدر مسلم، آقاي روحاني 
و مكملش، ياري دهنده هاي خوبي براي اقتصاد نيستند، چراكه چهار سال 
تمام، فقط حرف زدند و حرف و حرف و حرف! بگذريم كه اساساً معتقدند 
ركود نداريم! اگر قاسم س��ليماني و نيروهايش، امنيت را صددرصدي اجرا 
مي كنند و اگر رزمنده مدافع حرم، س��ختي جنگ در ب��الد غربت را بر تن 
خود هموار مي كند كه همه با هر گرايشي، روز انتخابات در نهايت امنيت، 
رأي خود را درون صندوق بيندازند، چرا اقتصاد، تنها بايد به 4 درصد سود 
برساند؟! آن هم كدام 4 درصد؟! 4 درصدي كه از همه بيشتر مي خورد و از 
همه بيشتر مي نالد! از همه بيشتر حقوق مي گيرد و از همه بيشتر اپوزيسيون 
است! از همه بيشتر مس��افرت مي رود و از همه بيشتر شاكي است! از همه 
بيشتر خرج مي كند و از همه بيشتر متوقع است! برجام نباشد؛ با »تحريم« 
كاسبي مي كند! برجام باشد؛ با »توافق« كاسبي مي كند! و بعد، شگفتا! با 
وجود اين همه كاسبي دونبش، زبانش هم عليه حافظان امنيت كشور، دراز 
است! اقتصاد، با زبان دراز مديران 4 درصدي، درست نمي شود! همت باال 
مي خواهد! مقابله با ركود، از نبرد تن و تانك در عمليات »الي بيت المقدس« 
سخت تر نيست! ولي باوري هست مرا! اگر قرار بود »10 ارديبهشت 61« به 
جاي جگرگوشه هاي اين ملت، همين 4 درصدي ها به خط بزنند، خرمشهر 
هنوز هم آزاد نشده بود! ولي خب! هر روز داشتيم ش��بيه اين حرافي ها را 
مي ش��نيديم كه »من خرمش��هر را 100 روزه آزاد مي كنم! من كي گفتم 
خرمشهر را 100 روزه آزاد مي كنم! مگر آدم، اون را نداشته باشد! حرف من 
اين بود كه بعد از 100 روز، مي گويم كي خرمشهر را آزاد مي كنم! 40 سال 
و 100 سال هم خرمشهر آزاد نمي شود! براي آزادي خرمشهر، برنامه 100 
روزه دارم! جز 10 كيلومتر از خاك شلمچه، اصال هيچ كجاي كشور، دست 
دشمن نيست!« آقاي روحاني! خوب شد شما سرهنگ نيستي واال همچنان 
كه در وادي اقتصاد، ركود را منكر ش��دي، در ميدان جنگ هم البد لعين 
تكفيري را منكر مي شدي! ركود اما از داعش هم وحشي تر است! نيستي شما 
در بين مردم كه ببيني! ادعاي »ركود نداريم« محصول پريدن 24 ساعته 
شما با 4 درصدي هاست! و البته واضح اس��ت مديري كه با وجود اين همه 
بيكار، از دولت شما ماهي 150 ميليون تومان حقوق مي گيرد، ركود ندارد! 
آقاي روحاني! دنياي 4 درصدي ها با دنياي اين مردم فرق مي كند! نيستي 

شما در بين مردم كه ببيني!

   اقتصادي
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  بايد ديد حد يقف صراحت و بي پروايي روحاني 
كجاست؟ آيا او مي خواهد براي جلب آراي مردمي 
به هر قيمتي همچنان به انتحار سياسي خود ادامه 
بدهد يا ب�ه قواعد دموكراس�ي و حقوق�ي حاكم 
بر مردم س�االري ديني تن خواه�د داد؟ روحاني 
مي گويد حقوقدان است، رعايت قواعد حقوقي را 

در عمل و رفتار او بايد مشاهده كرد روحاني و وزير كارش در يك سرقت آشكار تبليغاتي وعده اشتغال قاليباف را 
كه دو هفته تمام آن را فريبكاري و دروغ مي ناميدند، تأييد كردند و همان را 
دوباره وعده دادند! دولت در اقدامي ديگر سايت كارانه قاليباف را فيلتر كرد و 
خود سايت كارورزي به راه انداخت!  پريروز روحاني گفت كه سالي 955هزار 
شغل ايجاد مي كند و تأكيد كرد دليل اينكه مثل قاليباف نگفته يك ميليون، 
آن است كه اين رقم دقيق و كارشناسي شده است. يك روز پس از او، وزير 
كار مدعي شد كه دولت مطابق برنامه سالي 970 هزار شغل ايجاد خواهد 
كرد! بدون آنكه توضيح دهد اگر رقم روحاني »دقيق و كارشناس��ي شده« 
است، چگونه او 15 هزار بيشتر از رقم روحاني وعده مي دهد! اينها همه در 

حالي است كه روحاني و جهانگيري و حتي عناصري از مجلس، در طول دو 
هفته گذشته وعده ايجاد سالي يك ميليون شغل را كه قاليباف مطرح كرده 
بود، مردم فريبي و غيرممكن و خيال پردازانه توصيف كردند.  اما چگونه و چرا 
روحاني مي تواند در طي چند روز چنين تغيير رويه دهد؟ در پاسخ به »چرا« 
بايد گفت كه او متوجه شده ايجاد سالي يك ميليون شغل، وظيفه او مطابق 
برنامه ششم است و اصرار او بر اينكه »نمي توانيم« برايش گران تمام مي شود و 
مردم خواهند پرسيد »اگر نمي تواني برنامه دولت را اجرا كني، چرا مي خواهي 
رئيس جمهور شوي؟« اما در پاسخ به اينكه روحاني »چگونه« مي تواند در 
عرض چند روز همه آنچه را كه ب��راي ديگران دروغ و فري��ب خوانده بود، 

خودش مدعي شود و وعده دهد، بايد گفت او اميدوار است در روزهاي آينده 
با تكرار اين وعده، تقدم و تأخر زماني آن را از حافظه ملت پاك كند و خود را 
قهرمان ايجاد سالي يك ميليون شغل معرفي نمايد!  البته اينكه دولت وعده 
كارانه قاليباف را نيز به شكل ديگري سرقت انتخاباتي كرد، نشان از آن است 
كه دولت در نظرسنجي ها خود را از رقيب خود، عقب افتاده مي بيند.  مردم به 
رئيس جمهوري كه از اول انقالب تاكنون مسئوليت هاي امنيتي مهمي داشته 
و حاال با انكار اين مسئوليت ها، خود را يك فرد منتقد گذشته معرفي مي كند و 
در عرض چند روز نيز چنين تغييري در شيوه و مدعيات خود مي دهد چقدر 

اعتماد خواهند كرد؟! |  بقيه در صفحه 4

گفت وگوي »جوان«
 با رضا عنايتي

 درباره خداحافظي از 
دنيای فوتبال

افتخار می كنم دستفروشي 
و كارگري كردم
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