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سياستسياست

گفت وگو با صادق زيباكالم نامه رييس جمهور سابق به رهبر انقالب:

برنامه ای برای انتخابات 
ندارم

 سبد راي احمدي نژاد
 بالتكليف است
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عباس عبدي
روزنامه نگار 

انتقام گيري يا پيگيري مدني؟
ظاهرا قرار نيست پرونده آقاي عباس 
كيارستمي بسته شود. دليل ادامه باز 
بودن اين پرونده اين اس��ت كه به واسطه آن، زخم 
كهنه اي باز ش��ده اس��ت كه عفونت آن به جاهاي 
گوناگون سرايت كرده است و هر جايش را مي گيري 
يك جاي ديگرش اش��كال پيدا مي كند. از اين نظر 
باز بودن اين پرونده فرصت��ي را فراهم كرده كه به 
برخي از مسائل اساسي جامعه خودمان بپردازيم. 
چن��د روز پيش رييس هيات بدوي نظام پزش��كي 
و معاون نظارت س��ازمان نظام پزش��كي تهران كه 
مديريت رس��يدگي ب��ه پرونده آقاي كيارس��تمي 
را عهده دار اس��ت در گفت وگويي اع��ام كرد كه: 
»مرحوم كيارستمي به پسرش و دوستانش وصيت 
كرده بود كه به هيچ وجه از پزشك و پزشكان معالج، 
در صورت هرگونه اتفاقي شكايت نكنند«. به دنبال 
آن فرزند آقاي كيارس��تمي نيز پاسخي داد كه در 
بخشي از آن آمده اس��ت كه: »اين گفته جنابعالي 
صحت دارد گرچه اين »س��فارش« و نه »وصيت« 
كه گوياي حال جس��مي و روحي بيمار نيز هست، 
به بنده گفته ش��د و نه به دوست يا پزشك ديگري. 
من اين موض��وع را در تاريخ 24 مرداد ماه، در دفتر 
جنابعالي در س��ازمان نظام پزش��كي به اطاع تان 
رس��اندم، يعني دقيقا چهل روز بعد از فوت عباس 
كيارستمي وقتي كه ما هنوز به طور رسمي شكايتي 
مطرح نكرده بوديم و منتظر گزارش سازمان نظام 

پزشكي بوديم.«
اين يادداشت در پي آن است كه بگويد درك مسوول 
محترم مذكور از رسالت نهادهاي صنفي و شكايت 
و پيگيري مردم يك درك جديد و مطابق نيازهاي 
انس��ان امروز نيس��ت. وقتي كه ايش��ان به صورت 
غيردقي��ق اع��ام مي كند كه مرحوم كيارس��تمي 
خانواده و دوستان )دوستاني كه اصوال حق شكايت 
ندارند( را از ش��كايت منع كرده، همزمان چند خطا 
را مرتكب ش��ده اس��ت. اول اينكه اين گزاره به نقل 
خصوصي و محدود از فرزند ايش��ان اس��ت و اگر در 
يك جلسه خصوصي عنوان شده، وي حق ندارد آن را 

عمومي كند ولي از اين نكته اخاقي 
كه بگذريم، آي��ا وي فكر نكرده كه 

چرا فرزند كيارستمي چنين خبري را گفته است؟ 
در حالي كه به شدت پيگير ماجرا هم هست. 

تيترهاي امروز نگاه روز

ماموریت دفاعی 
خود را فراتر از مرزها 

دنبال می کنیم 

 سرلشكر باقری 
در جشنواره مالک اشتر: 
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موظفيم بامتجاوزان 
به حريم بناهاي تاريخي 

برخورد قانوني كنيم

سلطاني فر در گفت وگو با »اعتماد«: 

 كشته شدن سه معلم 
 در تصادف اتوبوس 

در شازند

نفت را به عنوان اسلحه 
استفاده نكنيد 

 زنگنه در مجمع الجزيره 
عنوان كرد 

محكوميت قطعي 
12هزار ميليارد 

توماني احمدي نژاد

نماينده مردم تهران با انتقاد 
از عدم اجراي احكام ديوان 

محاسبات فاش كرد

از مدرسه و 
کاغذ و تکرار 
رهیدیم

روایت مدرسه

پرونده ای درباره توقعات 
ما از نظام آموزشی

شماره
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منتشر شد

جهتسفارشآگهيباشمارههاي
66429506-66429409

تماسحاصلفرماييد

رجوعبهصفحه15

22381442 صالحان

 برادر گرامی و ارجمند
جناب آقای بابک طهماسبی

البرز صيدالی
سرپرست روزنامه اعتماد ، تفاهم و صاحب قلم در خوزستان

انتصاب شايسته حضرتعالی را بعنوان رئيس امور رسانه روابط 
عمومی شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب صميمانه تبريک 
عرض مينمايم، امي�دوارم در اين مس�ئوليت خطير موفق و 

سربلند باشيد .

فعال رسانه و قلم

س��ازم��ان آگ��ه�ي ه��اي 
روزن��امه اعت��م��اد

تلفن:66124025
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حقوقدان برنده شد
نامزد دموكرات ها مهيا بود، نامزد جمهوريخواهان في البداهه جنگيد

وزير اقتصاد با يک جعبه سند و مدرك  و يک ساعت سخنراني، واقعيت هاي FATF را بازگو كرد

روشنگري  FATF در پارلمان

ادامه در صفحه
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اميرعلي ابوالفتح
تحليلگر مسائل امريكا

چرا كلينتون 
پيروز مناظره نخست بود؟ 

مناظرات تلويزيوني نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري اياالت متحده امريكا 
يكي از آخرين مراحل رقابت براي پيروزي در انتخابات 
و ورود به كاخ سفيد محسوب مي شود. در اين مرحله، 
دو نامزد اصلي دو حزب اصلي امريكا براي نخستين بار 
رودرروي يكديگ��ر قرار مي گيرند و در برابر س��واالت 
مش��ابه، مواضع خود در خصوص مس��ائل مختلف را 
تشريح كرده و به انتقادات و اتهام زني هاي طرف مقابل 
پاس��خ مي دهند. تا پيش از برگزاري اين مناظره  هاي 
تلويزيوني، نامزدهاي انتخاباتي به كرات چه در انتخابات 
درون حزبي و چه در ميتينگ هاي مختلف نظرات خود 
را در قبال مسائل متنوع و متعدد مطرح كرده اند و اصوال 
نكته جديدي در اين مناظره ها مطرح نمي شود اما اين 
مناظره ها از ميليون ها بيننده در سراسر دنيا برخوردار 
اس��ت و نامزدهاي اصلي انتخابات براي نخس��تين بار 
در مقابل يكديگر صف آرايي مي كنن��د. البته پيش از 
برگزاري اين مناظره هاي انتخابات��ي، تعداد زيادي از 
بينندگان تصميم خود را براي راي دادن به فرد مدنظر 
خود گرفته اند و اين مناظره ها نمي تواند تاثير چنداني بر 
نظر آن دسته از افراد داشته باشد. مناظره هاي انتخاباتي 
برراي دهندگان حزبي  اثرگذار نيست اما تاثير بسياري 
بر كس��اني كه هنوز براي حض��ور در انتخابات تصميم 
نگرفته اند ي��ا رييس جمهور مدنظرش��ان را انتخابات 

نكرده اند وراي دهندگان مس��تقل يا 
مردد محسوب مي ش��وند، دارد. اين 

مناظره ها بر كساني كه تصميم به راي دادن به نامزدهاي 
احزاب سوم دارند، ممكن است اثر داشته باشد و موجب 

شود آنها به يكي از اين دو نامزد راي بدهند.

نگاه بين الملل
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از حمله مالیاتي هیالري 
تا انتقاد برجامي ترامپ

دونالد: ايران پس از توافق هسته اي 
به يك قدرت بزرگ تبديل مي شود


