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قاب كوچك كتاب

21

گفت و گو

78

كتاب هاي سخنگو يك 
همراه هميشگي

روايتي 
 آسيب شناسانه
  از سبك زندگي

حداقل استانداردها  
درخودروهاي داخلي
 با نظام الدين برزگري، رئيس سازمان 
ملي استاندارد

طراحي اصلي دشمن ايجاد 
اختالف و درگيري ميان 

مسلمانان است

گام آخر اعطاي 
فرزندخواندگي 
به دختران مجرد

عدالت رسانه اي 

برنامه امروز نامزدهاى انتخابات 
در  راديو و تلويزيون

محمدرضا عارف
ساعت 20/10- شبكه 1

ساعت23/30 - شبكه جام جم
ساعت17/30- راديو ايران

محسن رضايي
ساعت 10/ 19-  شبكه 3
ساعت16/00- راديو جوان

محمد غرضي
ساعت 23/30- شبكه 1

ساعت00/30 
 شبكه جام جم
سعيد جليلي

ساعت 10/ 18- شبكه 4
ساعت9/00- راديو ورزش

غالمعلي حدادعادل
ساعت 23/30- شبكه خبر،  ساعت 00/ 18- راديو معارف

پيام نامزد
 راديو پيام18 تا 22 خرداد

17-16/30-16-12-11/30-11-10/30 -10
پيام سه دقيقه اي نامزدها به ترتيب پخش خواهد شد. 

 حداد عادل: مشكل ما با آمريكايي ها مسأله (هرنامزد در مجموع پنج پيام سه دقيقه اي)
استقالل كشور مان است،  نه مسأله هسته اي

 واليتي: اختيارات قانوني رئيس جمهور براي 
اداره كشور كافي است 

 عارف: من به واليت فقيه ، نظام و قانون اساسي 
اعتقاد قلبي دارم

 رضايي: با تشكيل دولتي فراگير و كارآمد 
مي توان بر مشكالت غلبه كرد

 غرضي: سياست خارجي با تقويت استعدادهاي 
داخلي بهبود مي يابد

 جليلي: اصول سياست خارجي ما با آمريكا 
داراي تعارضات جدي است.

 روحاني: پرونده هسته اي ايران ظالمانه
  به شوراي امنيت رفت و بايد آن

 را برگردانيم
 قاليباف: دولت هاي سازندگي و اصالحات در 

حوزه ديپلماسي اقتصادي ، امنيت ملي و منافع ما 
را تامين نكردند

 گسترش كتاب هاي گويا 
يكي از بهترين راهكارهاي 
 ترويج مطالعه و كتابخواني
 در جهان امروز است

 گزارش پشت صحنه 
 مجموعه تلويزيوني
«مادرانه»
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كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجالل واالكرام

برادر گرامي جناب آقاي كلباسي
مديركل محترم صداوسيماي مركز اصفهان

ــان براي آن مرحومه ــليت عرض نموده، از خداوند من ــده محترمتان را تس ــت وال   درگذش
 علو درجات و براي جنابعالي و همه بازماندگان صبر و شكيبايي مسألت مي نماييم.

معاون امور استان ها و مديران كل مراكز صدا و سيما

10 و 11

رهبر معظم انقالب تاكيد كردند:

اتحاد و همدلي 
ضروري ترين 

نياز دنياي 
اسالم

امين جاللوند /  گروه جامعه

ــدن اعطاي  باالخره آخرين گام براي اجرايي ش
ــته شد و  فرزندخواندگي به دختران مجرد نيز برداش
روز گذشته، حميد رضا الوند، مديركل دفتر كودك و 
نوجوان سازمان بهزيستي از تدوين آيين نامه اجرايي 
واگذاري فرزند به دختران مجرد خبر داد و تاكيد كرد: 
بزودي اين آيين نامه با همكاري سازمان ثبت احوال، 

قوه قضاييه و بهزيستي تدوين مي شود.
همزمان با عيد مبعث و سالروز بعثت پيامبر مكرم ادامه در صفحه17

ــالم (ص)، مسئوالن نظام، نمايندگان و سفيران  اس
ــورهاي اسالمي و جمعي از خانواده معظم شهدا  كش
ــر معظم انقالب  ــرت آيت اهللا خامنه اي رهب با حض

اسالمي ديدار كردند.
ــاني دفتر مقام  ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
ــت اهللا خامنه اي در اين  ــم رهبري، حضرت آي معظ
ــك عيد مبعث، مهم ترين وظيفه  ديدار ضمن تبري
ــياري و  ــرايط كنوني، هوش ــالمي را در ش امت اس
ــه راه خود و همچنين نقشه دشمن  ــناخت نقش ش
دانستند و تأكيد كردند: طراحي اصلي دشمن ايجاد 
ــلمانان است؛ بنابراين  اختالف و درگيري ميان مس
ــاد و اتفاق و  ــالم اتح ضروري ترين نياز دنياي اس

همكاري و همدلي است.
ايشان با اشاره به مزاحمت ها و معارضه هايي كه 
ــواره در مقابل پيامبران الهي و دعوت به حق آنها  هم
وجود داشته است، افزودند: اين مخالفت ها و مقابله ها 
ــالم(ص)، سنگين تر و همه  در برابر دعوت پيامبر اس
ــريف آن حضرت به  ــر عمر ش ــود و تا آخ ــر ب جانبه ت

شكل هاي مختلف ادامه داشت.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اين كه امروز نيز 
ــالم معارضه و دشمني وجود دارد،  در مقابل نداي اس
خاطرنشان كردند: بعد از آن كه دعوت هاي غيرالهي 
ــم،  ــم و ليبراليس ــم از دعوت مكاتب ماركسيس اع
ــريت را تأمين كنند، امروز  ــعادت بش ــتند س نتوانس
دل ها و نگاه ها متوجه اسالم است، بنابراين دشمني 
ــه عدالتخواهي و  ــوان كانون انديش ــالم به عن با اس

كرامت انسان، سنگين است.
ــه پيامبر  ــه اي، اهانت ب ــرت آيت اهللا خامن حض
ــالم(ص) را نمونه اي از اين دشمني ها دانستند و  اس
ــالم و  ــد: نمي توان باور كرد كه اهانت به اس افزودن
ــتيزي در دنيا، بدون طراحي سرويس هاي  اسالم س

اطالعاتي قدرت ها و حمايت مالي آنها باشد.
ايشان با تأكيد بر اين كه برخي رفتارها و اقدامات 
ــا، بهانه  ــون جمودها و تحجره ــلمانان همچ مس
ــلطه گر مي دهد،  ــتيزي را به قدرت هاي س اسالم س
گفتند: مسلمانان بايد دعوت به اسالم را با صراحت و 
شجاعت و صداقت و عدالت انجام دهند تا دل ها را به 

سوي خود جذب كنند.
ــان كردند:  ــالمي خاطرنش ــالب اس ــر انق رهب
ــمني ها با پيام اسالم،  ــلمانان بايد در مقابل دش مس
ــالم(ص) و همه  ــتند همان گونه كه پيامبر اس بايس

مؤمنان به اسالم در طول تاريخ ايستادند.
ادامه در صفحه2

شكسته شدن ركورد تردد درهراز وفيروزكوه
 فرمانده پليس راه كشور از شكسته شدن ركورد تردد در محورهاى هراز و فيروزكوه در تعطيالت 
ــور چالوس نيز بيش از پنج برابر ظرفيت  ــر داد و گفت: تعداد خودروهاى ترددكننده در مح ــر خب اخي
ــاهد عبور 525 كيلومتر قطار خودروها از اين  ــكلى كه تنها در يك روز ش ــت به ش اين جاده بوده اس

جاده بوديم.
ــاره به آمار ترددشمارهاى جاده اى، افزود: آمارها  ــنا، با اش محمدرضا مهماندار در گفت وگو با ايس
ــردد در دو الين رفت و  ــيزدهم  و چهاردهم خرداد حدود 75 هزار ت ــد طى روزهاى س ــان مى ده نش
برگشت در جاده چالوس، 163 هزار تردد در محور هراز، 94 هزار تردد در محور فيروزكوه و 275 هزار 
تردد در محور جاجرود انجام شده است.وى با اشاره به اينكه در محورهاى هراز و فيروزكوه 257 هزار 

تردد ثبت شده، گفت: اين رقم بى سابقه ترين ميزان تردد در اين دو محور بوده است.

 موجودي صندوق توسعه ملي
 به52 ميليارد دالر رسيد

مديرعامل صندوق توسعه ملي از افزايش منابع اين صندوق به 52 ميليارد دالر خبر داد.
ــدن بخش ــالم اين مطلب از اضافه ش ــو با فارس ضمن اع ــن در گفت وگ ــا فرزي  محمدرض

ــتفاده كنندگان از منابع ريالي صندوق توسعه ملي خبر داد و گفت: با مصوبه  ــت به اس  محيط زيس
ــت هم در كنار كشاورزي مي تواند از 10 درصد منابع  ــال جاري، بخش محيط زيس مجلس در س

ريالي صندوق توسعه ملي كه در سال 92 كسب مي شود، استفاده كند.
ــعه ملي به بخش صنعت و معدن  ــن 10 درصد منابع ريالي صندوق توس ــزود: همچني وي اف
اختصاص مي يابد، يعني در مجموع 20 درصد منابع حاصل شده صندوق توسعه ملي در سال جاري 

به شكل ريالي به بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي و محيط زيست پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: در سال گذشته بايد 10درصد منابع حاصل شده صندوق در سال 91 به صورت 
ريالي به بخش كشاورزي اختصاص مي يافت، در مجموع 15 ميليارد دالر ورودي منابع صندوق 
توسعه ملي بود كه 10 درصد آن يعني 1/5 ميليارد دالر بايد در مركز مبادالت ارزي به ريال تبديل 

شده و به بخش كشاورزي اختصاص پيدا مي كرد.

ديدار اول
Moghadam@jamejamonline.ir

بيژن مقدم
مدير مسئول

مناظره داغ اما ...
ــزد انتخابات  ــت نام ــه دور مناظره تلويزيوني  هش س
ــبختانه  ــيد. خوش ــت جمهوري يازدهم به پايان رس رياس
ــده و قضاوت هاي  ــانه اي ايجاد ش ــالف فضاي رس برخ
ــير  ــت ضمن حركت در مس زودهنگام ، مناظره ها توانس
تكاملي خود، كاركرد الزم براي دستيابي مردم به انتخابي 
ــن مناظره اي  ــختي برگزاري چني ــروز دهد. س ــر را ب  برت
برهيچ كس پوشيده نيست؛ چه از حيث رعايت عدالت بين 
نامزدها، نحوه استقرار ، توزيع  پرسش ها و چه از بعد ايجاد 
فرصت براي نقد و چالش كه خوشبختانه امروز مي تواند به 

عنوان الگو مورد توجه قرار گيرد.
ــت به مناظره اي   آخرين مناظره به دليل طبع داغ سياس
داغ و پرهيجان مبدل شد و نشان داد در صورتي كه نامزدها 

عالقه مند باشند اين ساختار ظرفيت الزم را دارد.
هرچند با مالحظه جوانب مربوط به همه نامزدها در 
ــت اخالق، مي توان نمره قابل قبولي به آنان اعطا  رعاي
كرد، اما ضروري بود برخي نامزدهاي محترم مالحظه 
بيشتري در خصوص رعايت مصالح و منافع ملي از خود 

بروز مي دادند.
ادامه در صفحه آخر

ــات  انتخاب ــزد  نام ــت  هش ــره  مناظ ــن  آخري
ــائل سياسي  ــت جمهوري ديروز با محوريت مس رياس
ــاي خود در  ــريح برنامه ه ــد و نامزدها به تش برگزار ش
ــت داخلي و خارجي پرداختند.در اين  عرصه هاي سياس
ــت  برنامه هم همچون مناظره قبلي هر نامزدي كه پش
ــت  درباره  ــت چهار دقيقه فرصت داش ــون مي رف تريب
برنامه هاي خود صحبت كند و بعد از او نيز ديگر نامزدها 
هر كدام دو دقيقه فرصت داشتند به نقد نظر نامزد پشت 
ــت تريبون به  تريبون بپردازند و در پايان هم نامزد پش

مدت سه دقيقه وقت داشت به انتقادات پاسخ دهد. 
 رضايي: به فكر مردم باشيم

ــت تريبون رفت،  اولين نامزدي كه به قيد قرعه پش
محسن رضايي بود. او در تشريح برنامه هاي خود با بيان 
اين كه مردم از دعواهاي سياسي خسته شده اند، گفت: 
ــاس استوار  ــت داخلي و خارجي خود را بر اين اس سياس
ــردم را بهبود دهيم و پيوندهاي  ــم كه زندگي م مي كني
ــورهاي منطقه و اسالمي  گسترش دهيم  خود را با كش
ــعه اقتصادي و فرهنگي را  و در صحنه بين الملل، توس

گسترش دهيم. 
ــر كار بياوريم  رضايي گفت: ما بايد دولتمرداني را س
كه قبل از اين كه به فكر جناح خاصي باشند به فكر مردم 
باشند. وي به استفاده از تمام اقوام در دولتش اشاره كرد 
ــي فراگير و كارآمد مي توان بر  ــكيل دولت و گفت: با تش
ــكالت غلبه كرد. در بخش انتقاد از سخنان رضايي  مش

يكي از نامزدها از وي خواست به تشريح روش هاي خود 
در عرصه سياست داخلي و خارجي بپردازد.

ــي پس از پايان اظهارات ديگر نامزدها با بيان  رضاي
اين كه اكنون بسياري از افراد سر جاي خودشان نيستند، 
ــپاه مديريت مي كردم از  ــت: من در زماني كه در س گف
ــردم.وي با بيان اين كه  ــتفاده مي ك تمامي جناح ها اس

ــوا دارد، گفت: اعتقاد  ــي صحبت ها حكايت از دع برخ
ــت كه دعوا بس است و مشكل مردم اكنون  من اين اس

مشكل نان است. 
ــت خارجي خودش هم گفت:  رضايي درباره سياس
ــتفاده مي كنم تا مشكالت  از قوي ترين ديپلمات ها اس

كشور را در عرصه سياست خارجي حل كنم.
 قاليباف: نيازمند تغيير در مديريت هستم

پس از رضايي، محمد باقر قاليباف به قيد قرعه پشت 
ــت  ــون رفت. وي اظهارات خود را از بخش سياس تريب
خارجي شروع كرد و گفت: سياست خارجي بايد امنيت 
ــي نبايد  ــتگاه ديپلماس و هويت ملي را تامين كند و دس
خارج از سياست هاي كالن كشور حركت كند. قاليباف 
ــت خارجي در حوزه  ــتگاه سياس با اعتقاد به اين كه دس
ــت، گفت:دولت هاي  ــته اس ــي مشكل داش ديپلماس
ــازندگي و اصالحات در حوزه ديپلماسي اقتصادي،  س

امنيت ملي و منافع ما را تامين نكردند. 
ــت خارجي  ــتور كار سياس ــج محور را در دس وي پن
ــجام  دولت احتمالي خود عنوان كرد و اولين آنها را انس

ــي فعال منطقه گرايي، فعال  ــت. ديپلماس داخلي دانس
كردن ديپلماسي اقتصادي، ديپلماسي عمومي و راهبرد 
مقاومت مقتدرانه از ديگر محورهاي مورد اشاره قاليباف 
ــود. پس از اظهارات قاليباف، يكي از نامزدها از اين كه  ب
ــت  خارجي را در تمام دوره ها زيرسوال برده  وي، سياس
ــت، انتقاد كرد. همچنين در اين بخش، بحثي ميان  اس
جليلي و روحاني درخصوص عملكرد دستگاه سياست 
ــورت گرفت.قاليباف در  ــي دولت اصالحات ص خارج
ــدي اظهارات ديگر نامزدها گفت: من متعرض  جمع بن
ــت خارجي نيستم و امروز بدون شك، بيداري  به سياس
ــالمي تحت تاثير انقالب اسالمي است. وي افزود:  اس
ــته است،  ــت خارجي نتوانس اما در برخي مقاطع سياس

منافع ما را تامين كند. 
 حدادعادل: برداشتن تحريم ها  اولويت دارد

ــت  ــادل نامزد بعدي بود كه پش ــي  حدادع غالمعل
ــكل اقتصادي با  ــون رفت. وي با بيان اين كه مش تريب

تحريم ها ارتباط دارد، گفت:  
ادامه در صفحه2

خطيب جمعه موقت تهران با اشاره به 
ــازمان  برنامه هاي تبليغاتي نامزدها در س
ــن كار عادالنه،  ــت: اي ــيما گف ــدا و س ص
ــت. با اين  ــل و تكريم اس ــته تجلي شايس
ــد  ــراف و تبذيرها گرفته ش كار جلوى اس
ــفاف حرف زدند  ــا به صورت ش و نامزده

ــردم عرضه كردند كه به  ــه هاى خود را به م و برنام
سهم خود از صدا و سيماى جمهورى اسالمى تشكر 

مى كنم.
به گزارش واحد مركزي خبر، آيت اهللا سيد احمد 

ــاز جمعه تهران  خاتمي در خطبه هاي نم
ــن روزها  ــانه اى كه اي ــت: عدالت رس گف
اتفاق افتاد از پديده هاى بى سابقه در تاريخ 
دنياست ، امكانات صدا و سيماى جمهورى 
اسالمى به طور كامال عادالنه و دقيقه اى و 
ثانيه اى دراختيار همه نامزدها قرار گرفت 
كه كار بسيار مناسبى بود.وي  همچنين اضافه كرد: 
شكر اين نعمت و اين امكانات كه به صورت تصاوير 
ــتن قدر اين نظام  در اختيار نامزدها قرار گرفت دانس

است، سياه نمايى ناشكرى است.

آيت اهللا خاتمي: عملكرد صدا و سيما در انتخابات شايسته تجليل است 
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ادامه از صفحه اول
ــالمي  ــرت آيت اهللا خامنه اي لزوم بصيرت امت اس حض
ــه راه دشمن را بسيار  ــه راه مسلمانان و نقش ــناخت نقش و ش
ــه اصلي دشمن  ــان كردند: نقش ضروري خواندند و خاطرنش
ــك تعصب هاي  ــلمانان و تحري ــالف ميان مس ــاد اخت ايج
ــت تا توجه امت  ــالمي عليه يكديگر اس مذاهب مختلف اس
ــالمي از كانون اصلي دشمني يعني سرمايه داري فاسد و  اس

صهيونيسم غاصب و قسي القلب منحرف شود.
ــم از ملت ها،  ــالمي اع ــت اس ــد: ام ــد كردن ــان تأكي ايش
ــمن را  ــه راه دش ــنفكران بايد اين نقش ــتمداران و روش سياس
ــد و دچار عملكرد  ــد در مقابل آن تدبير كنن ــند تا بتوانن بشناس
ــد: قدرت هاي  ــالمي افزودن ــوند.رهبر انقالب اس ــتباه نش اش
سلطه گر مي خواهند با ايجاد اختالف ميان مسلمانان، آنان را از 
مسائل اصلي خود و همچنين پيشرفت مورد نياز، غافل كنند.

حضرت آيت اهللا خامنه اي خاطرنشان كردند: غربي ها در 
ــال مي كردند و  ــتعمار اين هدف را دنب ــته، از طريق اس گذش
ــلمانان به دنبال اين هدف  ــون با ايجاد اختالف ميان مس اكن

ــعارهاي  ــد: البته غربي ها با ش ــد كردن ــان تأكي هستند.ايش
ــي نخواهند  ــر و حمايت از دموكراس طرفداري از حقوق بش

توانست لكه ننگ استعمار را از دامان خود پاك كنند.

مسلمانان نقشه راه خود را بشناسند
رهبر انقالب اسالمي در جمع بندي سخنان خود گفتند: با 
توجه به نقشه راه دشمن، مسلمانان بايد با بصيرت و شناخت 

ــه راه خود را كه همان اتحاد و  ــمن و نقشه هاي آن، نقش دش
اتفاق و همكاري و همدلي است بدرستي بشناسند.

ــاي قواي مقننه و قضاييه و  در ابتداي اين ديدار كه رؤس
ــتند،  ــخيص مصلحت نظام نيز حضور داش رئيس مجمع تش
ــالروز مبعث  ــژاد، رئيس جمهور با تبريك س ــاي احمدي ن آق
پيامبر گرامي اسالم، نبي مكرم اسالم را گنجينه علم و اسرار 
خداوند متعال خواند و با اشاره به خصايل پيامبر گرامي اسالم 
ــالت اصلي حضرت محمد مصطفي(ص) هدايت  افزود: رس

بشر بود و در اين مسير متحمل سختي هاي زيادي شد.
ــالت پيامبر عظيم الشان اسالم اتمام  وي افزود: هدف رس
مكارم اخالق، مخاطب پيام او همه بشريت و گستره رسالت 

او همه  جهان براي كمال يافتن انسان بود.
ــري امام را  ــالب عظيم ايران به رهب ــور، انق رئيس جمه
دعوت به راه پرافتخار و سعادت آفرين انبياي الهي دانست و 
گفت: استقرار كامل توحيد و عدالت در جهان براساس وعده 
حق خداوند با ظهور آخرين ذخيره الهي يعني امام عصر(عج) 

محقق خواهد شد.
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 حاشيه هاى سياسى  داغ ترين مناظره 
همان طور كه پيش بينى مى شد، سومين و آخرين مناظره 
ــت جمهورى به داغ ترين  نامزدهاى يازدهمين انتخابات رياس
ــد.  ــت جمهورى تبديل ش و مهيج ترين رويداد انتخابات رياس
ــت براى ايرانى ها  ــن موضوع بيش از هرچيز، جذابيت سياس اي

را نشان مى دهد.
ــابقه اى بوديم، از  ــاهد اتفاقات بى س ــره ديروز ش  در مناظ
ــكار ائتالف  ــادات صريح نامزدها از هم و حذف آش ــه انتق جمل
2+1( واليتى،حداد، قاليباف)؛ همگرايى تلويحى سعيد جليلى 
ــر مواضع هسته اى و سياست  و غالمعلى حدادعادل باهم برس
ــر جليلى در  ــى دكترواليتى از دكت ــى، انتقاد باورنكردن خارج
ــخ جليلى به وى.در نظرسنجى هاى  ــته اى و پاس موضوع هس
ــدود 60 درصد اذعان كرده بودند كه  ــى، اكثريتى درح انتخابات
ــركت در انتخابات، هنوز نامزد نهايى خود را انتخاب  باوجود ش
نكرده اند، با اين اوصاف مى توان گفت مناظره ديروز توانست 

گامى موثر براى انتخاب نهايى مخاطبان بردارد.
 برنامه اختصاصى واليتى براى نظام سالمت

ــى ده برنامه مهم و  ــى دكتر على اكبر واليت ــتاد انتخابات س
اصلى اين نامزد انتخابات رياست جمهورى براى نظام سالمت 
ــور را اعالم كرد. كارگروه سالمت ستاد انتخاباتى واليتى  كش
در منشورى كه توسط اين كارگروه اعالم شد، اهم برنامه هاى 
ــور را در قالب ده فرمان اعالم كرد. بخشى  ــالمت كش نظام س
ــان رايگان براى  ــت: درم ــرح اس از رئوس اين برنامه بدين ش
ــكى در بخش دولتى و  همه ، واقعى كردن تعرفه خدمات پزش
ــش حداكثرى  خصوصى، حمايت و تقويت توليد داخلى ، پوش

مناطق شهرى و روستايى .
دكتر على اكبر واليتى عالوه بر شانزده سال تصدى وزارت 
امورخارجه، دكتراى طب اطفال  دارد و رئيس بيمارستان مسيح 

دانشورى است.
 فيلم تبليغاتى قاليباف با طعم آژانس شيشه اى

دكتر محمدباقرقاليباف در سفر به شيراز گفت: بنده تاكنون 
ــند،  ــالف قانونى نداده ام و آنها كه مرا مى شناس ــچ وعده خ هي
ــعى من بر اين بوده است كه وفاى به عهد  مى دانند كه همه س
كنم.قاليباف در جمع حاميانش در شيراز گفت: ما براى ثروت و 

قدرت با هيچ كس وارد تنش و اختالف نخواهيم شد.
ــورى بيش از  ــت جمه ــارس در انتخابات رياس ــتان ف اس
ــنبه،  ــرايط راى دارد.روز پنجش دوميليون و 600 هزار واجد ش
ــتند تبليغاتى شهردار تهران نيز با طعمى نوستالژيك  اولين مس
ــه اى و بازنمايى فعاليت هاى عمرانى در  ــم آژانس شيش از فيل
ــعيبى كه نقش پسر  ــد. بهروز ش ــهردارى تهران پخش ش  ش
ــت،  ــه اى برعهده داش ــم آژانس شيش ــم را در فيل ــاج كاظ ح

كارگردان فيلم تبليغاتى قاليباف است.
قاليباف در فيلم تبليغاتى خود «آژانس شيشه اى» را بهترين 

فيلمى عنوان كرده كه تاكنون از سينماى ايران ديده است.
  معاونت اقوام را تشكيل خواهم داد

ــت اصالحات و  ــاون دول ــارف ، مع ــا ع ــر محمدرض دكت
ــت روى  ــان داده اس ــت جمهورى نش ــزد انتخابات رياس نام
ــفر به  ــت، عارف با س ــاب ويژه اى باز كرده اس قوميت ها حس
ــتان كردستان، مجددا بر ايده تشكيل معاونت اقوام در نهاد   اس

ــت  ــن نامزد انتخابات رياس ــورى تاكيد كرد.اي ــت جمه رياس
ــته هاى بحق  جمهورى افزود:من در جريان مطالبات و خواس
ــما كردهاى غيور هستم و با تاسيس معاونت اقوام و مذاهب  ش
ــخ خواهم داد.عارف همچنين وعده  ــته هاى شما پاس به خواس
داد با ايجاد يك ميليون فرصت شغلى در سال، مشكل اشتغال 
ــت استان كردستان كمتر  جوانان را حل خواهد كرد.گفتنى اس

از يك ميليون واجد شرايط راى دارد.
 به جاى حمايت از بازرگانان، از كشاورزان و 

توليدكنندگان حمايت مى كنم
ــت جمهورى  ــزد انتخابات رياس ــعيد جليلى، نام ــر س دكت
ــخنرانى هاى  ــهركرد، برخالف س در جمع حاميان خود در ش
ــتر معطوف سياست خارجى بود، بيشتر به  ــته اش كه بيش گذش

مسائل اقتصادى معطوف شد.
جليلى كه به نظر مى رسد گفتمان فقير-غنى را براى جلب 
ــت، گفت: من به جاى حمايت  راى دهندگان انتخاب كرده اس
ــاورزان و توليدكنندگان براى  از بازرگانان براى واردات، از كش
ــم كرد.اين نامزد   ــور حمايت خواه ــد محصوالت در كش تولي
ــاختارى را شعار دولت  ــت جمهورى، عدالت س انتخابات رياس
خود دانست و گفت: توزيع منابع به صورت عادالنه و جلوگيرى 
ــت كه به محض گرفتن سكان  ــاد ادارى از كارهايى اس از فس
ــور انجام خواهم داد.استان كهگيلويه و بوير احمد   هدايت كش
ــش از  پانصدهزار نفر  ــت جمهورى كمى بي در انتخابات رياس

واجد شرايط راى دارد.
 مرد آرام ميدان در قاب تلويزيون

ــنبه از   اولين فيلم تبليغاتى غالمعلى حدادعادل، روز پنجش
ــازندگان فيلم كه نام «مرد آرام ميدان» را  ــيما پخش شد، س س
براى آن انتخاب كرده بودند، دو تن از  شاگردان دكترحدادعادل 

در مدرسه فرهنگ بودند.
ــين  ــى حدادعادل، عليرضا زاكانى و حس ــم انتخابات در فيل
ــخصيت  ــو با حدادعادل بر ش نجابت دو نفر از نمايندگان همس

انقالبى رئيس مجلس هفتم تاكيد كردند.
ــى از آن در منزل و حين عزيمت  حداد در اين فيلم كه بخش
ــده بود،درباره حوادث سال 88 نيز  به محل كار فيلمبردارى ش
گفت:  من در انتخابات 88 فقط نيتم دفاع از حق بود تا با مشاهده 
ــده يا خير،  به رهبرى گزارش دهم كه آيا در انتخابات تقلب ش
ــخص رهبرى عالقه مند و معتقدم كه اگر  من به اندازه اى به ش

ايشان رهبر هم نبودند همين احترام را برايشان قائل بودم.
 وضع روزنامه نگاران را سامان مى دهم

ــيد محمد غرضى بار ديگرمسجدى را در شمال غرب  س
ــجد  ــخنرانى انتخاباتى انتخاب كرد و در مس تهران  براى س
ــخن  ــن(ع) بلوار مرزداران براى نمازگزاران س اميرالمومني
ــى  با بيان اين كه امروز روزنامه نگاران در بدترين  گفت.غرض
ــروزه دولت به برخى  ــان كرد: ام ــع قرار دارند، خاطرنش وض
ــيدگى مى كند و به برخى صنوف  صنوف به صورت ويژه رس
ــگاران و خبرنگاران از  ــى مى كند كه روزنامه ن نيز كم توجه
ــتند. چنانچه توفيق پيدا كردم در دولت آينده  اين دست هس
ــى و كانون  ــت كنم، نظير اقداماتى كه در نظام مهندس خدم
ــده اند  وكال انجام دادم، براى صنوفى كه مورد غفلت واقع ش

نيز انجام خواهم داد.

ادامه از صفحه اول
در سياست خارجي ما برداشتن تحريم ها اولويت دارد. 

ــاله  ــكل ما با آمريكايي ها مس ــادل با بيان اين كه مش حدادع
استقالل كشور مان است نه مساله هسته اي، گفت: ما بايد از موضع 
عزت و اقتدار در سياست خارجي عمل كنيم و آمريكايي ها زماني با 
ما به صورت واقعي مذاكره مي كنند كه بدانند ما از عزت و استقالل 

خود دست بر نمي داريم و از پشتيباني مردمي برخورداريم. 
ــرايطي  ــيد، چگونه به ش ــي از نامزدها از حدادعادل پرس يك
ــيم كه بتوانيم از موضع اقتدار با طرف مقابل مذاكره كنيم.  مي رس
ــداد عادل در زمينه  ــري هم معتقد بود كه اظهارات ح ــزد ديگ نام
سياست خارجي شعاري بوده است.حدادعادل در پاسخ به نامزدها 
گفت: راه رسيدن به عزت از سوي رهبري نشان داده شده است و 
بايد در مسيرهايي چون حمايت از توليد و جهاد اقتصادي حركت 
ــعار نيست، بلكه  كنيم. وي همچنين گفت: صحبت هاي من ش
ــت  ــراي اين كه بتوانيم با عزت در عرصه سياس ــت ب راه حلي اس
ــخنان  ــويم.  حدادعادل در بخش ديگري از س خارجي حاضر ش
ــت خارجي دولت اصالحات  ــاره به كتابي كه به سياس خود با اش
ــت، گفت: اين كتاب نشان دهنده ضعف در عرصه  اختصاص داش

سياست خارجي است. 
 روحاني: تقويت آزادي مسئوالنه 

نامزد بعدي حسن روحاني بود. روحاني گفت: سياست داخلي 
ما بر مبناي ايجاد آرامش براي مردم در تمام ابعاد زندگي آنهاست. 
ــئوالنه را يكي ديگر از محورهاي كار خود  وي تقويت آزادي مس
ــه اعتقاد من برخي  ــت و گفت:  ب ــت داخلي دانس در عرصه سياس
ــختگيري ها وجود دارد كه مي توان با سعه صدر از برخي از آنها  س

پرهيز كرد. 
ــم تاكيد كرد و گفت:    ــي بر ضرورت برقراري عدالت ه روحان
ــند و براي  ــته باش ــور حضور فعال داش مردم بايد در همه امور كش
ــن نامزد انتخابات ــد از افراط و تفريط دوري كنيم. اي ــن كار باي  اي

 رياست  جمهوري گفت: در عرصه سياست خارجي هم بايد از افراط 

ــته اي ايران ظالمانه به  و تفريط دوري كرد. وي گفت: پرونده هس
شوراي امنيت رفت و بايد آن را برگردانيم.

حدادعادل پس از صحبت هاي روحاني گفت: شما در تبليغات 
ــما چه بوده  خود گفته بوديد كه بايد با كدخدا كنار بياييم. منظور ش

است؟
جليلي هم در پاسخ به روحاني كه به كتابي نوشته البرادعي در 
ــت خارجي دولت اصالحات استناد كرده بود،  تائيد عملكرد سياس
بيان كرد: در همان كتاب اعالم شده كه بخشي از پيشنهادهاي سه 
كشور به ايران توهين آميز بوده است. وي گفت: شرايط در آن مقطع 

به آن خطرناكي كه آقاي روحاني مي گويد، نيست.
ــئوليت خود در نيروي انتظامي در  ــاره به مس قاليباف هم با اش
زمان حوادث 18 تير و حضورش در شوراي عالي امنيت ملي كه به 
ــت روحاني اداره مي شده است، گفت: ما بايد در تمام مقاطع  رياس
ــاع كنيم.  قاليباف در صحبت هاي خود تالش كرد در  از آزادي دف
مورد نواري كه از صحبت هايش در جمع دانشجويان در خصوص 

حوادث 18 تير منتشر شده بود، توضيح دهد. 
رضايي هم در سخنان خود در اين بخش گفت: به نظر من هم 
در زمان آقاي جليلي و هم در زمان آقاي روحاني افراط و تفريط شده 
ــت. وي افزود: دوستان اين گونه القا نكنند كه همه چيز در دوره  اس
آنها اشتباه بوده است، ما بايد اشتباهات دوره هاي خود را بپذيريم و 

دفاع از خودمان را به دفاع از نظام ترجيح ندهيم. 
ــخ به رضايي گفت: حركت ميان حق و باطل به  جليلي در پاس
معني دوري از افراط و تفريط نيست، البته اين كه شما مي گوييد ما 
نبايد به صورت مطلق همه كارهاي دوره خودمان را درست قلمداد 

كنيم، صحيح است. 
ــم با اعتقاد به اين كه رضايي تصور مي كند فقط  حدادعادل ه

خودش به فكر مردم است از اين موضوع انتقاد كرد.
ــاره دوره مذاكره  ــاره به اظهارات جليلي درب ــي هم با اش واليت
ــته اي، گفت: برخي  ــي الريجاني به عنوان مذاكره كننده هس عل
ــته اي  ــئوالن داخلي ما بر مذاكرات هس تناقض ها ميان رفتار مس

تاثيرات مخرب دارد. 
ــاي واليتي گفت:  ــش از صحبت ه ــاره اين بخ ــي درب جليل
ــت كه واليتي هم گفت  ــما در اين زمينه دقيق نيس اطالعات ش

هرچه ما مي گوييم شما مي گوييد دقيق نيست. 
ــالم كرد: آن بخش از  ــخنان خود اع روحاني در جمع بندي س
صحبت هاي من درباره اظهارات البرادعي به سال 82 بازمي گشت، 
اما آن بخشي كه شما به صحبت هاي البرادعي اشاره كرديد مربوط 
ــال 84 بود. وي همچنين با اشاره به اظهارات قاليباف درباره  به س
ــي اش در  نيروي انتظامي در حوادث 18 تير اعالم  زمان فرمانده
ــجويان  ــما كه در آن مقطع دنبال مجوز براي تجمع دانش كرد: ش
ــتيد به صورت گاز انبري  بوديد، دنبال آزادي نبوديد بلكه مي خواس
ــد. روحاني گفت: من هيچ وقت پادگاني فكر و  ــا آنها برخورد كني ب
ــد دارم كه بايد به دنبال  ــل نكرده ام. من يك حقوقدانم و تاكي عم

آزادي بيان باشيم. 
قاليباف در پاسخ به اظهارات روحاني در خصوص دانشجويان 
ــس در دوره فرماندهي من در  ــجويان با پلي بيان كرد: رابطه دانش
ــما درباره  ــي در بهترين وضع بود و مباحثي كه ش ــروي انتظام ني
حركت گازانبري گفتيد، درست نبود. وي گفت: اين كه در حوادث 
ــال 82 شاهد اتفاقاتي كه 18 تير در كوي دانشگاه افتاد نبوديم،  س
اين بود كه پليس در آن مقطع ايستاد و كتك خورد، اما نگذاشت به 

دانشجويان آسيب برسد. 
در اين بخش از مناظره، غرضي با اعتقاد بر اين كه اين بحث ها 

ــائل گذشته بر مي گردد، از اين  ــت و به مس دعواي ميان دو نفر اس
بحث ها انتقاد كرد. 

ــيوه تخريب را  ــزود: من ش ــود اف ــدي خ ــي در جمع بن روحان
ــتم رقيبم را تخريب كنم. حاضر نيستم  ــندم و حاضر نيس نمي پس
اسناد سري را در اينجا مطرح كنم، من دست تمام نيروهاي پليس 
را مي بوسم. روحاني در انتقاد از رضايي هم گفت: شما همان كسي 
هستيد كه مي گفتيد شوراي امنيت سازمان ملل به مراتب بهتر از 

شوراي حكام آژانس است.  
وي اضافه كرد: من نمي خواهم خيلي از بحث ها را مطرح كنم، 

اما چون ديگران مطرح مي كنند من هم مجبورم پاسخ دهم. 
ــت كه  ــي هم در جواب روحاني گفت: بحث من اين اس رضاي
آيا در آن مقطع نمي شد با هزينه كمتري از رفتن پرونده به شوراي 
امنيت جلوگيري كنيم. وي با بيان اين كه سوال من كامال مودبانه 

است از واكنش روحاني به صحبت هايش انتقاد كرد. 
 عارف: چه كسي مسئول وضع فعلي است

ــخنان خود با طرح  نامزد بعدي محمدرضا عارف بود. وي در س
اين پرسش كه چه كساني مسئول وضع موجود هستند، گفت: جريان 
ــت و تمامي  ــه قوه حاكميت داش اصولگرا به صورت يكپارچه در س
نيروهاي اصالح طلب در تمام بخش هاي قوه مجريه كنار گذاشته 
شدند. عارف با بيان اين كه برخي  مي خواهند با تكيه بر يك جريان 
موهوم انحرافي، از زير بار پذيرش مسئوليت شانه خالي كنند، گفت: 
ــئوليت وضع فعلي را بپذيرند.پس از اظهارات  اصولگرايان بايد مس
ــر دو گروه  ــه تا حاال بحث بر س عارف، غرضي گفت: از ابتداي جلس
ــال است كه قدرت سياسي در  ــت و 30 س اصالح طلب و اصولگراس
ــت.وي با اعتقاد به شكست قطعي دو جريان  اختيار اين دو گروه اس
اصولگرا و اصالح طلب افزود: نامزدهاي حاضر صراحتا بگويند كه آيا 
متعلق به دو جريان موجود هستند يا خير؟ غرضي با انتقاد از عملكرد 
دوره اصالحات گفت: آقاي عارف مي خواهند با استفاده از نام برخي 

افراد، اقبال مردم نسبت به آنها را به سمت خود جذب كند. 
ادامه در صفحه 20

رهبر معظم انقالب تاكيد كردند:
اتحاد و همدلي؛ ضروري ترين نياز دنياي اسالم

عدالت رسانه اي
محور برنامه ديروز ، سياست داخلي و خارجي بود
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