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کوتاه از انتخابات درمکتب امام

م��ا انقالبمان را به تمام جهان ص��ادر می کنیم چرا که انقالب ما 
اس��المی اس��ت و تا بانگ الاله االاهلل و محمد رسول اهلل بر تمام جهان 
طنی��ن نیفکند مبارزه هس��ت و تا مبارزه در ه��ر کجای جهان علیه 

مستکبرین هست ما هستیم.
صحیفه نور- ج11- ص 266

ما انقالبمان را 
به همه جهان صادر می کنیم

کیهان بررسی می کند

تازه ترین آرایش سیاسی
استفاده غیرمجاز از آرم دانشگاه آزاد در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

دانش�گاه آزاد در اطالعیه ای با اش�اره به استفاده یکی از 
کاندیداهای ریاس�ت جمهوری از آرم این دانشگاه در مستند 
تبلیغاتی خود اعالم کرد امیدواریم در آینده بدون اخذ مجوز 

کتبی، هیچ بهره برداری از آرم دانشگاه آزاد به عمل نیاید.
در این اطالعیه آمده است؛ پیرو پخش فیلم تبلیغاتی حجت االسالم 
حسن روحانی از شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران در روز 20 
خردادماه، متاسفانه در بخشی از این فیلم زمانی که فردی سخنانی را 
در خصوص دفاع از حقوق کودکان کار مطرح می کرد، آرم دانشگاه آزاد 
اسالمی بدون هیچ  توجیه منطقی در پس زمینه این فیلم نمایان بود.
در این بیانیه با اش��اره به اینکه این دانش��گاه از کاندیدای خاصی 
حمایت نمی کند ابراز امیدواری ش��ده اس��ت که از این پس، از آرم 
دانش��گاه آزاد اسالمی بدون اخذ مجوز کتبی، هیچگونه بهره برداری 

به عمل نیاید.
قدردانی از انصراف حدادعادل

 گروه ها و تش�کل های سیاس�ی و رسانه ای در بیانیه های 
جداگانه ای با قدردان�ی از انصراف حدادعادل از کاندیداتوری 
ریاست جمهوری به نفع جریان اصولگرایی، ازدیگر  کاندیداهای 
اصولگرایان خواستند که با درک موقعیت خطیر کنونی راه اتحاد 

را در پیش گیرند.
در همی��ن رابطه، دو جمعیت ایثارگران و رهپویان در بیانیه ای با 
بیان اینکه اکنون اصولگرایان باید به وظیفه تاریخی خود عمل کنند، 
آورده اس��ت؛ آنچنانکه استاد ارجمند »دکتر حدادعادل« که به تایید 
همگان دارای انقالبی ترین مواضع در دفاع از اصل نظام و اصولگرایی 
بود با درک صحیح از موقعیت خطیر کنونی، از یک سو ایثارگرانه دفاع 
از آرمان ها و دستاوردهای نظام را بر دفاع از خود ترجیح داده و خود را 
سپر بالی تیرهای تخریب و جفا در حق انقالب کرد و از سوی دیگر 
در اقدامی جوانمردانه به نفع آرمان های بلند اصولگرایی از نامزدی در 

انتخابات انصراف داد.
همچنین جمعی از فعاالن رسانه ای طی نامه ای از اقدام ارزشمند 
دکتر غالمعلی حدادعادل تقدیر و تشکر کردند و در نامه خود افزودند: 
ما جنابعالی را که همه به عنوان یار دیرین انقالب می شناسیم این بار 
هم س��ربلند بیرون آمدید و پیروز واقعی این صحنه شدید همانگونه 

که در مناظرات، به شهادت منصفان، خوش درخشیدید. 
بس��یج اساتید کش��ور هم با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از اقدام 
حدادعادل تأکید کرد این اقدام مطابق با شعار این نامزد یعنی »تقوا« 

و »تدبیر« است.
تکذیب حمایت وزیر اطالعات از یک کاندیدا

روابط عمومی وزارت اطالعات در اطالعیه ای ادعای مطرح 
ش�ده در یک پیامک مجعول مبنی بر »حمایت حجت االسالم 

مصلحی از یک کاندیدا« را تکذیب کرد.
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت؛ در پی انتش��ار پیامکی مجعول با 
ادعای حمایت وزیر اطالعات از یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری 
و ارائه تحلیل های غیر واقعی توسط برخی افراد و سایت های خبری 
به اطالع می رس��اند ادعاهای مطرح ش��ده کذب است و این مطالب 

واقعیت ندارد.
پیامک��ی مبنی بر حمایت وزی��ر اطالعات از یک��ی از کاندیداها 
منتش��ر شد که در آن ادعا ش��ده بود حجت االسالم مصلحی با اصلح 
دانستن نامبرده، وی را از افرادی معرفی کرده که »جریان انحرافی« 

را شناسایی کرده است.
مشارکت بیش از 67 درصدی در انتخابات

مطابق با آخرین نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان 
ای�ران 67.7 درصد از مردم به صورت قطعی یا با احتمال زیاد 

در انتخابات پیش رو شرکت خواهند کرد.
محمد آقاسی سرپرست مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران)ایسپا( 
وابسته به جهاددانشگاهی با اعالم این مطلب افزود: مطابق با یافته های 
این نظرسنجی استان های خراس��ان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، 
زنجان، چهارمحال و بختیاری در رتبه اول تا چهارم میزان شرکت در 

انتخابات قرار دارند.
وی خاطر نش��ان کرد: در س��والی از مردم پرس��یده ش��د برنامه 
کاندیداهای مورد نظرش��ان را چگونه پیگیری می کنند؟ طبق نتایج 
حاصله، 63.3 درصد پاسخگویان برنامه کاندیدای مورد نظرشان را از 
طریق صدا و سیما پیگیری می کنند، 12.3 درصد پاسخگویان نیز اعالم 
کرده اند از طریق سایر رسانه ها اخبار و اطالعات مربوط به کاندیدای 

خود را اعالم می کنند و 14.3 درصد نیز اصال پیگیری نمی کنند.
جامعه روحانیت از کاندیدای خاصی 

حمایت نمی کند 
جامعه روحانیت مبارز در جلسات خود به مصداق مشخصی 
در ارتباط با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نرسیده 

است. 
یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت که این تشکل در جلسات 
خود به مصداق مشخصی در ارتباط با یازدهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری نرسیده است. 
حجت االسالم سیدرضا اکرمی در پاسخ به این پرسش که با توجه 
به اینکه یکی ازنامزدها عضو جامعه روحانیت اس��ت، آیا این احتمال 
وجود دارد که برخی از اعضای این تشکل از وی حمایت کنند؟ گفت: 
با توجه به اینکه خود جامعه روحانیت به مصداق خاصی در حمایت 
از کاندیداهای انتخابات ریاس��ت جمهوری نرسیده است، اعضای این 
جامع��ه تک تک می توانند کاندیدای مورد عالقه خود را انتخاب و از 

آن حمایت کنند. 
تکذیب دیدار جلیلی با آیت اهلل مهدوی کنی 
س�عید جلیل�ی خبر دیدار خود با آی�ت اهلل مهدوی کنی و 

درخواست وی برای کناره گیری را تکذیب کرد.
این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری در سفر به 
ش��هر ساري در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران برخی اخبار منتشر 
شده مبنی بر اینکه وی با آیت اهلل مهدوی کنی دیدار داشته و ایشان 

از جلیلی درخواست کناره گیری داشته است را تکذیب کرد. 
گفتني اس��ت؛ خبري در برخي س��ایت هاي خبري منتشر شده 
ب��ود که از دیدار جلیلي با آیت اهلل مهدوي کني حکایت مي کرد و در 
خصوص جزییات دیدار عنوان شده بود آیت اهلل مهدوي کني از جلیلي 

درخواست کناره گیري کرده اند.

م�ردم در س�ال حماس�ه سیاس�ی و حماس�ه 
اقتص�ادی منتظر فرارس�یدن روز خلق حماس�ه 
هس�تند ت�ا در 24 خ�رداد و در روز برگ�زاری دو 
انتخابات »ریاست جمهوری« و» شوراهای شهر و 
روس�تا « حضور خود را به رخ جهانیان بکشد واز 
سوی دیگر برای خلق این حماسه نامزدهای ریاست 
جمهوری و شوراها در آخرین ایستگاه فعالیت های 

تبلیعاتی خود با تمام توان تالش می کنند.
  در همین رابطه، امروز و در آخرین فرصت تبلیغاتی 
برخی از نامزدها طبق قرعه کش��ی قبلی در شبکه های 

سیما حضور خواهند داشت.
س��اعت 18:10 علی اکبر والیتی با حضور در شبکه 
چهار سیما به سواالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سه 

کارشناس پاسخ خواهد داد .
ساعت19:10 نیز حسن روحانی در شبکه سه سیما 
به مدت یک س��اعت فرصت خواهد داشت تا به سواالت 
جوانان در زمینه های گوناگون پاسخ داده و مطالبات این 

قشر پویای جامعه را بررسی نماید.
از سلس��له مستندهای نامزدهای ریاست  جمهوری، 
دومین مس��تند سیدمحمد غرضی در س��اعت 20:10 

پخش می شود.
ایرانیان خارج از کش��ور هم می توانند؛ تکرار مستند  
سیدمحمد غرضی را در ساعت 23:30 از شبکه جام جم 

مشاهده کنند.
ترافیک در سفرهای استانی

سعید جلیلی نامزد انتخابات یازدهم ریاست جمهوری 
که روز س��ه ش��نبه به اس��تان های مازندران و گلستان 
س��فرکرده بود، امروز در روز پایانی تبلیغات انتخابات به 

دیدار مردم شهرستان پاکدشت می رود.
همای��ش انتخاباتي جلیلي در ته��ران هم امروز در 

ورزشگاه حیدرنیا برگزار خواهد شد.
محس��ن رضایی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری نی��ز در ادامه س��فرهای انتخاباتی و 

تبلیغاتی روزسه شنبه به ایالم و لرستان سفر کرد. 
وی در همایش��ی عموم��ی در قلعه فلک االفالک در 

دانشگاه لرستان سخنرانی کرد.
رضایی در آخرین روز تبلیغات نامزدها به سه استان 

گیالن ، اذربایجان شرقی و غربی سفر می کند .
حسن روحانی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری 
هم در آخرین روز تبلیغات به دو استان خراسان رضوی 

و شمالی عزیمت می کند.
ای��ن کاندی��دای یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری در روز س��ه ش��نبه هم ضمن س��فر به استان 
سیستان و بلوچستان در جمع مردم زاهدان به سخنرانی 

پرداخت.
س��ید محم��د غرضی کاندی��دای یازدهمی��ن دوره 

انتخابات ریاس��ت جمهوری هم روز سه شنبه به منظور 
تش��ریح مواضع انتخاباتی خ��ود در جمع مردم اصفهان 

وارد این استان شد. 
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مسجد سید 

اصفهان به ایراد سخنرانی در جمع مردم پرداخت.
غرض��ی روز آخر تبلیغات هم در اس��تان اصفهان به 

تشریح دیدگاه های خود می پردازد.
محمدباق��ر قالیباف کاندی��دای انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری هم امروز با حضور در شهرس��تان خمین در 
جمع مردم این شهرستان به ایراد سخنرانی می پردازد و 

پس از آن به کرج سفر خواهد کرد.
حضور در جمع هواداران تهرانی از دیگر برنامه های 
قالیباف اس��ت که عصر امروز در میدان فلسطین تهران 

برگزار می شود.
قالیباف روزس��ه شنبه هم سفر استانی به خوزستان 

داشت.
در آخری��ن روز از تبلیغ��ات کاندیداه��ای انتخابات 
جم��ع  در  والیت��ی  علی اکب��ر  ریاس��ت جمهوری، 
 حامی��ان خود به ورزش��گاه ش��هید ش��یرودی می رود.
وی همچنی��ن پ��س از ای��ن برنام��ه نی��ز بع��د از نماز 
مغ��رب و عش��اء ب��ه امام��زاده صال��ح م��ی رود و در 
 جم��ع اقش��ار مختل��ف مردم س��خنرانی خواه��د کرد.

والیتی سه شنبه نیز به شهرستان های بیرجند، زاهدان، 

بندرعباس و کرمان سفرکرد و امروز نیز به شهرستان های 
اردبیل، رشت و کرج سفر خواهد کرد.

همچنین تبلیغات انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا  در آخرین روز تبلیغات نامزدها به فضای انتخاباتی 
ش��ور بیشتری را داده اس��ت . ارائه لیست های مختلف 
از س��وی اح��زاب و گروه های مختلف سیاس��ی یکی از 

دغدغه های ایام تبلیغات انتخابات شوراها است.
به موازات فراوانی لیست های انتخاباتی برای شوراها 
و بازار داغ تبلیغات نامزدهای مستقل نیز خود برای ورود 

به شوراها تمام تالش خود را می کنند.
تبلیغات ش��ورا های اسالمی شهر و روستا، در حال 
حاضر با شور و نشاط خاصی در شهر های مختلف کشور 
ادامه دارد و ستاد های تبلیغاتی با توجه به محدودیت هایی 
ک��ه در اختصاص فض��ای تبلیغاتی دارن��د، درصددند با 
فضای محدود، به نحو احس��ن توانایی ها و پیشینه های 
کاری و تخصص��ی کاندیدای خود را مردم معرفی کنند. 
به خصوص این ش��ور و نش��اط در روز آخر  به گونه ای 

مضاعف مشاهده می شود.
با توجه به ش��مار بسیار زیاد نامزدهای انتخاباتی در 
شوراها، پوستر ها، بنرها و سایر ادوات تبلیغاتی جای جای 
خیابان ها و کوچه های شهر را مزین به عطر عالقه مندی 
مردم به تعیین سرنوشت خود کرده است و این نشان از 

همدلی آگاهانه ملت است.

گزارش خبری

آخرین فرصت تبلیغات نامزدها در میدان رقابت

الریجانی قانون بودجه 92 را 
برای اجرا به احمدی نژاد ابالغ کرد

رئیس مجلس قانون بودجه س�ال 1۳۹2 کل  کشور را برای 
اجرا به رئیس جمهور ابالغ کرد.

 علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی عصر روز سه شنبه 
قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای اجرا به محمود احمدی نژاد 

رئیس جمهوری کشورمان طی نامه ای ابالغ کرد.
ب��ه گزارش فارس ، طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس 
ش��ورای اس��المی و نتیجه همه پرس��ی پس از طی مراحل قانونی به 
رئیس جمهور ابالغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را 
امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه 
رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابالغ، منتشر کند.
بر اس��اس تبصره این ماده، در صورت اس��تنکاف رئیس جمهور از 
امض��ا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده به دس��تور رئیس مجلس 
ش��ورای اسالمی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت، 

مصوبه را چاپ و منتشر کند.
ش��ورای نگهبان روز دوش��نبه بودجه 92 را تأیی��د و به مجلس 

ارسال کرد.

سرویس سیاسی-
کمتر از 24 س�اعت تا پایان مهلت تبلیغات باقی 
مانده و با کنار رفتن دو نامزد، صحنه انتخابات ریاست 

جمهوری شفاف تر و البته حساس تر شده است.
با احتس��اب محس��ن رضایی و محمد غرضی به عنوان 
نامزدهای مس��تقل در این عرص��ه، در جبهه اصولگرایان، با 
انصراف غالمعلی حدادعادل، تعداد نامزدها به 3 نفر رسیده 
و برخی خبرها و ش��واهد حاک��ی از آخرین تالش های این 

جبهه برای رسیدن به اجماع دارد. 
در عین حال سعید جلیلی که از حمایت جبهه پایداری 
برخوردار است، خبرهای منتشر شده مبنی بر دیدار با آیت اهلل 

مهدوی کنی را تکذیب کرد. 
این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعات منتشر شده درخصوص 
درخواست برخی افراد از وی برای کناره گیری گفت: تا آخر 

در صحنه می مانم و کنار نمی روم.
جلیل��ی هرگونه کناره گیری به نف��ع دیگر نامزدهای را 
رد ک��رد و گفت: اینجانب دیداری ب��ا آیت اهلل مهدوی کنی 

نداشته ام.
آخرین اظهار نظر جلیلی در این زمینه در حالی اس��ت 
که وی و اعضای ستادش در اظهارات گوناگون شایعه انتساب 

جلیلی به دولت را رد کردند. 
محمدهادی زاهدی وفا مشاور اقتصادی جلیلی در جلسه 
پرس��ش و پاسخ هواداران جلیلی در سینما بهمن سنندج با 
بیان اینکه حمایت دولت احمدی نژاد از جلیلی را به ش��دت 
تکذیب  می کنیم اظهار کرد: بر این عقیده هستیم که کارهای 

خوب گذشتگان را باید پاس بداریم و آنها را دنبال کنیم.
زاهدی وفا افزود: اما این شایعه که آقای جلیلی کاندیدای 

دولت است را تکذیب می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: نباید این را فراموش کرد که یکی 
از مهم ترین ش��رط های اصلی احمدی نژاد در زمانی که 11 
روز خانه نش��ین و از دولت کنارگیری کرد برداشتن جلیلی 

از سمتش بود.
مسئول کمیته اقتصادی ستاد انتخاباتی جلیلی افزود: این 
موضوع به خوبی نشان می دهد خیلی رابطه حسنه نبوده تا 
چه برسد به اینکه دولت بخواهد از جلیلی هم حمایت کند.
در همین حال دیروز رئیس جمهور در جریان س��فر به 
خوزس��تان در جمع خبرنگاران گفت: بنده از هیچ کس در 

انتخابات حمایت نخواهم کرد.
ائتالف پیشرفت 

از سوی دیگر محمدباقر قالیباف و علی اکبر والیتی که 
با حدادعادل در قالب ائتالف پیشرفت و معروف به 1+2 وارد 
میدان انتخابات شده بودند و قرار بود در نهایت یکی از آنان در 
صحنه رقابت باقی بماند، تا کنون در این مورد سکوت پیشه 
کرده و تنها به ابراز تشکر از حدادعادل برای کناره گیری از 

میدان بسنده کرده اند. 

با انصراف رس��می محمدرضا عارف از طیف اصالحات، 
تکاپ��و و مطالبه برای وحدت اصولگرایان ش��دت بیش��تری 

نیز یافته است.
در همین زمینه، حجت االس��الم حسین ابراهیمی عضو 
جامع��ه روحانیت مبارز رس��یدن به نامزد واح��د از ائتالف 
پیشرفت را یک مسئله عقالنی و مصلحت نظام عنوان کرد و 
اظهار داشت: وحدت و یکپارچگی از شرایط ائتالف پیشرفت 
ب��ود و از ابتدا که این ائت��الف به وجود آمد در همه محافل 
گفتن��د ما رقابت می کنیم اما در نهای��ت یک نفر از بین ما 

انتخاب خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصولگرایان باید در این مرحله به وحدت 
برس��ند تاکید ک��رد: در غیر این صورت و ب��ا تفرق موجود 
انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد که در آن صورت 

مشخص نیست نتیجه چگونه رقم بخورد.
انتظار افکار عمومی از اصولگرایان

حجت االسالم والمس��لمین محمود رجبی عضو جامعه 
مدرس��ین حوزه علمیه قم نیز با اش��اره به نظرسنجی های 
صورت گرفته اظهار داشت: براساس نظرسنجی ها مشخص 
شده است که رای برخی از کاندیدهای اصولگرا کم است، باید 
حداقل این کاندیداها کنار بروند که هر چه تعداد کاندیداهای 

اصولگرا در انتخابات محدودتر شود، بهتر است.
 رجبی با اش��اره به توصیه خود به کاندیداهای اصولگرا 
گفت: برخ��ی از کاندیداهای اصولگرا که می دانند رای الزم 
برای رسیدن به دور دوم را ندارند، باید به نفع دیگران کنار 
بروند. کم شدن کاندیداهای اصولگرا سبب می شود که آرای 
طرفداران اصولگرایی به سبد رای کاندیداهای کمتری ریخته 
شود و حتی جریان اصولگرایی با رای باال در همان دور اول 

کاندیدای اصلحش انتخاب شود.
زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس نیز درباره 
ائتالف میان کاندیداهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری 
اظهار داشت: با توجه به شرایط سیاسی پیش رو در کشور و 
اجماع اصالح طلبان برسر یک کاندیدا ضرورت ائتالف میان 

جریان اصولگرایی بیش از پیش احساس می شود.
وی افزود: تعدد کاندیداهای اصولگرا منجر به پراکندگی 
و سردرگمی جریان اصولگرایی خواهد شد لذا کاندیداها باید 
با وفاق و همدلی عزم خود را نسبت به وحدت و اجماع برسر 

یک کاندیدای خاص توافق کنند.
الهی��ان خاط��ر نش��ان ک��رد: همانطور ک��ه "غالمعلی 
حدادعادل" با رعایت اخالق سیاسی و تعهد به نظام و انقالب 
حرکت شایس��ته ای را به نفع جریان اصولگرا انجام داد، لذا 
مطالبه افکار عمومی و مردم متعهد به نظام در راستای اتحاد 

و اجماع اصولگرایان مطلبي خارج از انتظار نیست.
در انتظار تغییر

محمد علی اس��فنانی س��خنگوی کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس ش��ورای اس��المی نیز در پیش بینی خود از 
شرایط انتخابات ریاست جمهوری گفت: با کنار رفتن آقای 

عارف و اتفاقات جدیدی که افتاد، اوضاع کمی پیچیده تر شد 
و فکر می کنم اتفاقات جدیدی در بین کاندیداهای اصولگرا 
در شرف وقوع است. اگر یک نفر از اصولگراها به نفع سایرین 

انصراف دهد اوضاع تغییرات زیادی پیدا خواهد کرد. 
همچنین محمدابراهیم محبی نماینده مردم سنقرو کلیایی 
در مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس شورای اسالمی به 
انتظار هستیم که اصولگرایان در آخرین فرصت ها به ائتالف 
برسند. چنانچه غالمعلی حدادعادل به عنوان یک اصولگرا از 

کاندیداتوری انصراف داد.
مدیرعامل خبرگزاری مهر هم با بیان اینکه اصولگرایان 
وع��ده اجم��اع را از ماه ها قبل به م��ردم داده  بودند، گفت: 
امروز مردم به اجماع اصولگرایان امید بس��ته اند و همچنان 

کورسوهایی از این امید در ذهن آنها وجود دارد.
   رضا مقدسی تصریح کرد: با توجه به وضعیت پیش رو و 
اجماعی که نامزدهای اصالح طلب کردند، این ضرورت وجود 
دارد که نامزدهای اصولگرا نیز تصمیم نهایی خود برای معرفی 

یک نامزد شاخص را بگیرند.
یک انصراف قابل تامل

در آن سوی میدان اما اگر چه ظواهر حاکی از ائتالف و 
یکپارچگی است اما نگاهی دقیق تر و موشکافانه به الیه های 

زیرین صحنه حکایت از شکاف های جدی دارد. 
محمدرضا عارف که بارها بر این نکته تاکید داش��ت که 
تنها کاندیدای جریان اصالحات اس��ت، با انتش��ار بیانیه ای 
رس��ماً از ادامه رقابت ها کناره گیری کرد اما از فرد خاصی 
حمایت نکرد. نام نبردن از حسن روحانی در بیانیه انصراف 
عارف، معنای خاص خود را داشت که در اظهارنظرهای افراد 

نزدیک به عارف روشن تر شد.
به موازات این که جعفر توفیقی، رئیس س��تاد عارف از 
پایان کار این ستادها خبر داد، رسولی سخنگوی این ستادها 

اعالم کرد: ستادهای عارف با روحانی ادغام نمی شود.
رس��ولی در پاس��خ به این پرس��ش که عارف آیا به نفع 
روحانی کنار کشیده  یا خیر، از دادن پاسخ صریح طفره رفت 
و اظهار داشت: انصراف آقای عارف در جهت اجماعی بود که 

به محوریت خاتمی صورت گرفت. 
خاتمی هم با انتشار بیانیه ای، با تشکر از عارف از روحانی 
حمایت کرد اما پرهیز عارف از حمایت علنی از روحانی، حاکی 
از اختالف و ش��کافی اس��ت که از ابتدا در جریان اصالحات 
وجود داشت و در این سوال کوتاه خالصه می شد؛ آیا روحانی 
یک اصالح طلب است؟ سوالی که اظهار نظرهای گوناگونی 
درباره آن شد و تحلیل های مختلفی در این مورد ارائه شد 

و در نهایت نیز به نتیجه خاصی نرسید.
اما این نکات باعث نش��د تا روحانی از فضا و فرصت به 
دست آمده استفاده خود را نکند. روحانی با سابقه عضویت 
در جامعه روحانیت، با انتشار بیانیه ای از کناره گیری عارف 
تشکر کرد و به نوعی وعده داد که پاسدار گفتمان اصالحات 
خواهد بود، و به این ترتیب یک چهره راست سنتی به عنوان 

تنها نامزد جریان چپ و طیف مدعیان اصالحات، در عرصه 
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی ماند.

غرضی؛ سبد رای کیک نیست
محمد غرضی که با تابلوی مس��تقل وارد عرصه ش��ده، 
روز گذشته در یک نشست خبری اعالم کرد حاضر به کنار 

رفتن از میدان نیست.
این کاندیدای  یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
به این پرس��ش که نظر ش��ما در مورد کناره گیری دو تن از 
کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری از ادامه فعالیت های 
انتخاباتی چیس��ت، این گونه پاس��خ داد: دیگر در جمهوری 
اسالمی ایران این گونه حرکت ها خریداری ندارد؛ چراکه سبد 
رای کشور مانند یک کیک نیست که بتوان آن را تقسیم کرد.
ش��واهد حاکی است محس��ن رضایی نیز که گر چه در 
طیف اصولگرایان دس��ته بندی می شود اما با مستقل وارد 
میدان شده، خیال خالی کردن صحنه به نفع دیگران را ندارد. 
عبدالحسین روح االمینی مشاور عالی محسن رضایی در 
همین زمینه گفت: آقای رضایی هم اکنون در عرصه انتخابات 
آماده هستند، دیگران که آماده نیستند به نفع آقای رضایی 

کنار بروند و انتخاب را برای مردم آزاد کنند.
شوراها پر شور

در حال��ی که تبلیغ��ات انتخابات ریاس��ت جمهوری با 
س��ر و صدای زیادی همراه است اما باعث نشده که از شور و 
شوق انتخابات شوراها کاسته شود. شور و شوقی که در گوشه 
و کنار کشور و حتی در روستاها نیز به وضوح قابل مشاهده 
است و حکایت از رقابتی جدی و گسترده در این عرصه دارد. 
در حالی که بسیاری از از نامزدهای انتخابات دوره چهارم 
ش��وراهای ش��هر و روستا بصورت مس��تقل وارد این عرصه 
شده اند، اما بازار لیست ها هم بخصوص در پایتخت و شهرهای 
بزرگ داغ اس��ت. در این میان لیس��ت هایی هم هستند که 
گاه��ی با عناوین خاص و ارزش��ی وارد میدان ش��ده اند اما 
افراد تشکیل دهنده آن چندان نسبتی با این عناوین ندارند. 
گذش��ته از چنین لیست هایی، لیس��ت »خدمتگزاران 
آبادانی و پیش��رفت« یکی از اصلی ترین لیست های جریان 
اصولگراست که با سرلیستی پرویز سروری و مهدی چمران 

ارائه شده است.
جبهه پایداری نیز با ش��عار »تهران شهر امید، عدالت و 
پیشرفت« لیستی 31 نفره را ارائه کرده است. رضا تقی پور 
سرلیس��ت جبهه پایداری است و نفر دوم این لیست مهدی 

چمران است.
»ائتالف مدیران جهادی« که به شهرداری تهران منسوب 
اس��ت نیز با سرلیستی مرتضی طالیی و چمران وارد میدان 

شده است.
هواداران دولت نیز با لیست »در امتداد مهر« وارد عرصه 
شده اند. عبدالرضا شیخ االسالمی سرلیست این افراد است.

اصالح طلبان نیز با لیستی 31 نفره و با سرلیستی احمد 
مسجد جامعی وارد میدان شده است. 

گروه ادب و هنر-
آئین بزرگداشت چهلمین روز درگذشت زنده یاد 
امیرحسین فردی در حالی برگزار شد که بخش قابل 
توجهی از نویسندگان متعهد و انقالبی خود را شاگرد 

ایشان دانسته و یاد و خاطر ه اش را گرامی داشتند.
به گزارش خبرنگار کیهان، این مراس��م روز دوشنبه با 
حضور جمعی از خانواده های ش��هدا، اهالی فرهنگ و قلم و 
خانواده مرحوم فردی در مسجد جواداالئمه)ع( برگزار شد. 
مراسمی که در آن شاگردان و دوستان قدیمی فردی به بیان 
خاطراتی از استاد خویش پرداختند. حسین شریعتمداری 
مدیرمس��ئول روزنام��ه کیهان،  سیدمحمدحس��ینی وزیر 
ارشاد، صفارهرندی وزیر سابق ارشاد، محسن مومنی شریف 
رئیس حوزه هنری، حجت االس��الم محمود دعائی نماینده 
ولی فقیه در موسس��ه اطالعات، س��ردار مصطفی آجرلو از 
جمله شخصیت های حاضر در این مراسم بودند. همچنین 
هنرمندان و نویسندگانی چون علیرضا قزوه، رضا امیرخانی، 
اصغر نقی زاده، گلعلی بابایی، علی اهلل س��لیمی، محمدرضا 
تخت کش��یان، محمد ناص��ری و ... نیز هنرمندان حاضر در 

این آئین بودند.
در ابتدای این مراس��م ش��ورای نویس��ندگان مس��جد 
جواد االئمه)ع( طی اطالعیه ای از تداوم برگزاری جایزه ادبی 
شهید غنی پور به یاد مرحوم فردی خبر داد و اعالم کرد: با 
موافقت مادر شهید حبیب غنی پور، این جایزه ادبی به پایگاه 
اصلی خودش یعنی مس��جد جواد االئمه)ع( برمی گردد و از 

امسال در همین مکان برگزار خواهد شد.
در ای��ن آئی��ن پیام رهبر معظم انقالب اس��المی برای 
درگذشت امیرحسین فردی بازخوانی شد. همچنین مجید 
مجیدی کارگردان مطرح سینمای کشورمان نیز که به دلیل 
انجام تصویربرداری فیلم حضرت محمد)ص( نتوانسته بود در 
مراسم حضور یابد، پیامی را ارسال کرده بود که در آن نوشته: 
»چهل روز است که یاد و خاطره برادرمان امیرحسین فردی 
همواره با من اس��ت؛ یاد و خاطره ای که از 40 س��ال پیش 
شکل گرفت و همواره با من بوده و هست؛ این یاد و خاطره 
تا روزی با من خواهد ماند که جایگزینی برای امیرحس��ین 

فردی بیابم. آیا او جایگزینی خواهد داشت؟«

در ادامه علی اسماعیلی چند رباعی منتشر نشده خود 
درباره امیرحسین فردی را خواند. او در یکی از این رباعی ها 

سروده است:
تو قصه پابرهنه ها را گفتی    

  از خان بزرگ و ظلم دارا گفتی
بت های زمانه را شکستی یک شب   

  در گوش زمین نام خدا را گفتی
در ادامه حجت االس��الم دکتر محمدیان سخنرانی کرد 
و به مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد داد 
که یک جایزه ادبی به نام امیرحسین فردی تأسیس شود.

بخ��ش بعدی ای��ن آئین ب��ه بیان خاطرات دوس��تان 
و ش��اگردان زنده ی��اد ف��ردی اختصاص داش��ت. حس��ین 
شریعتمداری مدیر مس��ئول موسسه کیهان در این برنامه 
با بیان اینکه فردی پای ثابت نماز جماعت موسسه کیهان 
بود گفت: وقتی مرحوم فردی پس از سال ها کار پرزحمت و 
هنرمندانه بازنشسته شد، از او خواستیم که مدیریت کیهان 
بچه ها را دنبال کند. پذیرش ادامه همکاری فردی هم باعث 

خوشحالی ما شد و هم همکارانمان در کیهان.
محمدحس��ین صفارهرندی ه��م در این آئین گفت: به 
نظرم نام فردی برای رد گم کردن بود، چون او روحیه ای به 

شدت جمع گرا داشت. 
وزیر سابق فرهنگ و ارش��اد اسالمی ادامه داد: روحیه 

ساختن و آبادانی دل ها و اندیشه ها، فردی را نسبت به دیگران 
ممتاز کرده بود. در عین حال در موضع گیری سیاس��ی و 

اجتماعی نیز محکم و استوار بود. 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: احس��اس 
مس��ئولیت فردی نسبت به همه ایرانیان و مسلمانان، یکی 

دیگر از ویژگی های مرحوم فردی بود.
سیدمحمدحس��ینی از دیگر اف��رادی بود که در برنامه 
عصر خاطره زنده یاد فردی سخنرانی کرد و با اشاره به اقدام 
مرحوم فردی در تبدیل مسجد به یک پایگاه پرورش نیروهای 
فرهنگی اظهار داشت: مساجد بهترین مکان برای الگوسازی 
هستند، همچنان که شورای نویسندگانی که در مسجد جواد 
االئمه)ع( تشکیل شد، پس از انقالب منشأ خیر و برکت بود 
و دیدیم که جایزه شهید غنی پور که در این مسجد پا گرفت 
تا چه حد موثر بود. امیدواریم که این مس��جد الگویی برای 

سایر مساجد کشور باشد.
وی افزود: نویسندگان تمایل دارند در انزوا و تنهایی به 
خلق آثار خود بپردازند که این خوب است، اما کافی نیست 
و نویسنده باید آثار وجودی بیشتری داشته باشد. این روحیه 
در مرحوم فردی وجود داشت و او بسیار فعال بود و با همه 

افراد و نهادهای فرهنگی تعامل داشت. 
همچنین مصطفی آجرلو که س��ابقه آشنایی با مرحوم 
فردی را از 50 س��ال قبل داش��ت، به ذک��ر خاطره ای از او 

پرداخ��ت و گف��ت: آن مرح��وم بعد از فوت م��ادر خود به 
م��ن گفت »ب��اور می کنید تا همین ای��ام حقوقی را که من 
می گرفت��م ب��ه مادرم می دادم  و او ای��ن پول را میان من و 
همسرم و خودش تقس��یم می کرد«. این مطلب جلوه های 
از خودگذش��تگی و ایثار را که بس��یار قابل تامل است، در 

فردی بیان می کند.
در ادام��ه خاطره گویی در مراس��م چهلم مرحوم فردی 
علی متولی نویس��نده کتاب زندگینامه امیرحس��ین فردی 
گفت: همیشه با سربلندی و سینه ای افراشته خواهیم گفت 
ما شاگرد مرحوم فردی هستیم. عصاره آنچه از او آموختیم 
و دیدیم مهربانی بود و فکر می کنم اگر مهربانی را سرمشق 

زندگی خود کنیم خدا هم از ما راضی خواهد بود.
اصغر نقی زاده بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در این 
مراسم گفت: آنچه من از آقای فردی یاد گرفتم میزان تحمل 

او در مقابل مخالفانش بود.
حمید ریاضی از دیگر دوستان مرحوم فردی که در این 
مراس��م حضور داش��ت، نیز گفت: او حتی در زمین فوتبال 
ه��م کتاب به همراه خود داش��ت و در زمی��ن بازی تبادل 

فرهنگی می کرد.
در پایان این مراسم فیلم مستندی با نام »من کنارتان 
هس��تم« به کارگردانی مه��رداد غفارزاده درب��اره زنده یاد 

امیرحسین فردی به نمایش درآمد.

با برگزاری آئین بزرگداشتی انجام شد

مرور مجاهدت های امیر حسین فردی توسط نویسندگان و هنرمندان

س�خنگوی وزارت خارجه کش�ورمان اعالم ک�رد در ۹6 
کش�ور جهان، 5 قاره و 128 حوزه نمایندگی انتخابات برگزار 
می کنی�م که در مجموع در 2۹0 ش�عبه اخذ رای در خارج از 

کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
س��یدعباس عراقچ��ی در نشس��ت هفتگی خود ب��ا خبرنگاران 
درخصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور ابراز 
داشت: مطمئن هستیم روز 24خرداد تبدیل به حماسه بزرگ سیاسی 
در کشور می شود. وزارت امور خارجه مسئول برگزاری انتخابات در 
خارج از کشور است و به همین دلیل ستاد انتخابات خارج از کشور 
در وزارت امور خارجه تشکیل شده که مدیرکل ایرانیان وزارت امور 

خارجه مسئول این ستاد است.
وی اظهار داش��ت: در 96 کش��ور جهان، 5 ق��اره و 128 حوزه 
نمایندگی انتخابات برگزار می کنیم که در مجموع در خارج از ایران 
در 290 ش��عبه انتخابات برگزار می شود و بیش از 850 هزار تعرفه 
به خارج از کش��ور ارسال شده و ما پیش بینی مرحله دوم انتخابات 

را نیز کرده ایم.
عراقچی گفت: ان  ش��اءاهلل هموطنان در خارج از کش��ور با خیال 
راحت با مراجعه به سفارتخانه ها و سرکنسولگری های ایران و همچنین 
شعباتی که به تناسب میزان حضور ایرانی ها در نظر گرفته شده در 

انتخابات شرکت کنند.
وی ادامه داد: انتظار داریم همه کشورها به خصوص  کشورهای 
اروپایی امنیت انتخابات را برای ایرانیان به صورت کامل تامین کنند 
و به ویژه به برخی از گروه ها که سوابق تروریستی شان کامال روشن 
است اجازه ندهند اقدام به حرکات ایذایی و مزاحمت در مقابل شعب 

و صندوق ها بکنند.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی تاکید کرد: تعداد ش��عب در 
کش��ورهایی که تعداد ایرانیان در آنجا بیش��تر است بیشتر در نظر 
گرفته شده، در آمریکا 25 شعبه اخذ رای ایجاد کردیم که این عالوه 
بر نیویورک و واش��نگتن اس��ت، در استرالیا نیز 3 شعبه در ملبورن، 
سیدنی و کانبرا در نظر گرفته شده و در لندن نیز در محل ساختمان 

سرکنسولگری ایران انتخابات صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: متاسفانه در کانادا موفق به ایجاد شعبه اخذ رای 
نشدیم، در عتبات عالیات نیز زمینه و امکانات در محل سرکنسولگری 

ما و همچنین تجمع زوار ایرانی فراهم است.
عراقچ��ی افزود: درخصوص مکه و مدینه و زائران عمره کماکان 
در حال مذاکره با عربستان هستیم تا محل های اخذ رای را مشخص 
کنیم، البته در ریاض، مکه و مدینه که سرکنسولگری های ما هستند 

انتخابات حتما برگزار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص برگزاری اجالس ژنو 
2 و حض��ور ایران گفت: در اجالس ژنو 2 پیش از آنکه بحث دعوت 
ایران مطرح باش��د بحث های دیگری مطرح است،  هنوز معارضه و 
گروه های مخالف در این باره که خودشان چطور حضور پیدا کنند به 
جمع نرسیده اند و کشورهای دیگر که خود را صاحب نفوذ می دانند 

نیز هنوز به جمع بندی نرسیده اند.
ب��ه گزارش مهر، عراقچی درخص��وص تحوالت ترکیه و اخباری 
مبنی بر دس��تگیری سه ایرانی در حوادث این کشور گفت: اخباری 
درباره دس��تگیری س��ه نفر ایرانی در تحوالت ترکیه به گوش ما نیز 
رسیده است. البته تعداد خارجی هایی که دستگیر شده اند رقم بسیار 
بیشتری است اما زمانی که خبر دستگیری نفر اول رسید در این باره 
اقدام کردیم و درخواست دسترسی کنسولی دادیم که پس از چند 

ساعت بازجویی این فرد آزاد شد.
وی ادام��ه داد: درباره دو نفر دیگر که وزارت کش��ور ترکیه ادعا 
کرده ایرانی هستند نیز درخواست دسترسی کنسولی کردیم که در 
ابتدا ببینیم این افراد ایرانی هستند، ما قطعا از حقوق این اشخاص 
به عنوان ایرانی حمایت می کنیم اما این به مفهوم دخالت ایران در 

موضوع ترکیه نیست و این مساله را صراحتا تکذیب می کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه:
انتخابات در 96 کشور جهان

 و 5 قاره برگزار می شود

لس آنجلس تایمز:
مواضع اصولگرایانه ایران

 بعد از انتخابات تغییر نمی کند
یک روزنامه آمریکایی طی گزارش�ی که به انتخابات ایران 
اختصاص داش�ت اذعان کرد مواضع اصولگرایانه ایران پس از 

انتخابات همچنان حفظ خواهد شد.
روزنام��ه آمریکای��ی لس آنجلس تایم��ز گزارش��ی را تحت عنوان 
»انتخاب��ات ایران در حد انتخاب از میان دو محافظه کار اس��ت«، در 

ضمن تحلیلی مغرضانه، به نکته ای مهم اعتراف کرده است.
به گ��زارش فارس، این روزنامه آمریکایی تصریح کرد: با توجه به 
پیش��تازان رقابت، به نظر می رسد که احتماال فارغ از اینکه چه کسی 
پیروز شود، ایران بیشتر تحت حاکمیت اسالم گرایان قرار خواهد گرفت 
و در زمینه اختالفات منطقه ای و همچنین تعقیب برنامه هس��ته ای 
خود که تحریم های سختی را برای این کشور ایجاد کرده اند، سرکش 

باقی خواهد ماند.
لس آنجلس تایمز بر این باور است که رقابت اصلی در این انتخابات 
بین سعید جلیلی، استراتژیست هسته ای ایران و محمد باقر قالیباف، 
ش��هردار ته��ران خواهد بود، هر دوی این اف��راد از منظر این روزنامه 

آمریکایی، محافظه کار و حامی روحانیت هستند.
گفتنی است، عباراتی نظیر تندرو و محافظه کار توسط رسانه های 
جری��ان غال��ب غربی برای خطاب ق��رار دادن اصولگرایان ایران مورد 

استفاده قرار می گیرند.

در گفت وگوی تلفنی صالحی با زیباری مقرر شد
اعزام هیئت ایرانی برای افزایش 

مراقبت های امنیتی در عراق
در گفت وگوی تلفنی صالحی با همتای عراقی خود مقرر شد یک 
هیئ�ت ایرانی برای چگونگی افزایش مراقبت های امنیتی عازم عراق 

شود.
به دنبال حمله تروریستی اخیر به اتوبوس حامل زایران ایرانی وزیر امور 
خارجه کشورمان در گفت وگوی تلفنی با هوشیار زیباری همتای عراقی خود، 

این حمله تروریستی را محکوم کرد.
علی اکبر صالحی ضمن تاکید بر لزوم افزایش تمهیدات امنیتی نسبت به 
زائران کشورمان، خاطرنشان کرد: ضروری است دولت عراق نسبت به وظایف 

خود در حفظ و امنیت زائران عتبات مقدسه اهتمام الزم را معمول دارد.
هوش��یار زیباری وزیرخارجه عراق نیز با ابراز تاس��ف از حادثه پیش آمده 
و محکومیت این اقدام تروریس��تی گفت که کشورش در مقابله با این پدیده 
شوم و همچنین حفاظت از جان زائران عتبات مقدسه از هیچ کوششی دریغ 

نخواهد کرد.
در این گفت وگوی تلفنی مقرر ش��د یک هیئت ایرانی باحضور نهادهای 

ذیربط به منظور چگونگی افزایش مراقبت های امنیتی عازم عراق شود.
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