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دیدار رهبر انقالب باخانواده های
شهدای نیروهای مسلح مدافع
حرم و وزارت اطالعات

جمعی از خانوادههای شــهدای مرزبان سپاه ،ارتش و نیروی انتظامی ،به همراه جمعی از
خانوادههای شهدای مدافع حرم و وزارت اطالعات ،عصر روزگذشته با رهبر انقالب دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای،در
بیســت و سومین روز از ماه مبارک رمضان ،جمعی از خانوادههای شهدای مرزبان سپاه ،ارتش
و نیروی انتظامی ،به همراه جمعی از خانوادههای شــهدای مدافع حرم و وزارت اطالعات ،عصر
دیروز ،یکشنبه ،با رهبر انقالب دیدار کردند.
صفحه 1

منطق رئیسجمهور در برابر
مخالفانش

در پی اظهارات نایب رئیس فراکسیون زنان

ورود بانوان به ورزشگاهها قانونی است
نایب رییس فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاهها وجود ندارد ،تاکید کرد که زنان تا
همین  ۳ســال پیش بدون هیچ مشکلی وارد ورزشگاهها میشدند و با بیان اینکه نظرات همه نهادهای فرهنگی ،مذهبی و سیاسی دریافت شده است،
گفت :بنابر قانون ورود به ورزشگاهها حق زنان است .طیبه سیاوشی شاهعنایتی در ...
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گزارش راه مردم از ساماندهی
موسسات مالی و اعتباری توسط
بانک مرکزی

غیرمجازها
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ساماندهی
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جالل خوش چهره
جــان کالم و منطــق
رئیسجمهور دکتر «حسن روحانی»
با منتقدانش این اســت که وظیفه
سیاستمداران حل پیچیدگیها و نه
مشــکلتر کردن آنهاست .در این
منطق بحث اصلی این است؛ کارنامه
نظام سیاسی با موفقیتهای آن در
عرصههای اجتماعــی ،اقتصادی و
گسترش اشــتراکات سیاسی میان
همــه آحاد اجتماعــی و در خدمت
بــه منافعملی مورد قضــاوت قرار
میگیرد .ایــن منطق میگوید؛ باید
ایدهها و اهداف بــا میزان حمایتی
که از آن صورت میگیرد تناســب
داشته باشد .نمیتوان به برنامهها و
ایدههایی بازگشت کرد که بسا برای
یک برهه از زمان اتخاذ شده و فاقد
اســتراتژی جامع برای حال و آینده
بسیار متفاوت از گذشته است.
منطق اعتدالــی دولت رئیس
جمهور روحانی میگوید؛ حفظ شور
انقالبی بدون ارتباط با هدف معلوم
جز ســرخوردگی و ناکامــی پیامد
قابل قبول نخواهد داشــت .در این
منطق ،هنر سیاستمداران باید ایجاد
مصالحه میان دیدگاههای متعارض
و نه دامن زدن به منازعهها باشد.
بنابراین باید از احساسگرایی
در مواجهه بــا واقعیات؛ آنهم بدون
تعریف روشن از اهداف پرهیز کرد.
برای برخورد با دشمنان بیرونی که
از همه ابزار و امکانات برخوردارند،
تنها عصبانیت کافی نیســت بلکه
الزم است روش عملیاتی شبیه آنچه
بهکار برد که در مذاکرات هستهای
تجربه شد .دولت اعتدال براین باور
اســت که میان شــور آرمانخواهی
بیشــکل و اهداف تعریف شــده و
حمایت پرشــور از آن تفاوت وجود
دارد .در این منطق ،نفوذ در نگرش
بازیگران و تأثیرگذاری بر محاسبات
آنــان راهکارهای عقالنــی برای
پیشبرد اهداف سیاستخارجی است.
این ،همانتدبیری اســت که رئیس
دولت اعتدال برآن تأکید مداوم دارد.

معاون وزیر خارجه :مذاکره مستقیم با عربستان نداریم

ادامه سرمقاله

دولت اعتــدال برخالف رقیبانش،
پیروزی بر آنان را هدف سیاســی خود
قرار نــداده اســت .در منطــق دولت
اعتدال چنیــن رفتاری تنهــا به زایل
شدن همبستگی داخلی خواهد انجامید.
از همیــنرو ،رئیسجمهــور روحانــی
در فــردای پیــروزی انتخاباتــی خود
مشــارکت همگان را در انجام وظایف
دولــت در دومین دوره خود خواســتار
شــد .در باور منتخب ملــت ،هنر یک
سیاستمدار،تشــخیصمنافع بلندمــدت
واقعیکشــور از حرکتهای چرخشی و
کاســبکارانهای است که تنها به اهداف
کوتاهمدت با هزینــه منافع ملی توجه
دارد.
مناقشــه رئیسجمهور روحانی با
منتقدان خود حاوی چند پرسش اساسی
درباره اعتبار ادعاهای آنان است؛ اینکه
غایت ادعایتان چیســت؟ آیا بهراستی
این ادعاها واقعی اســت؟ آیــا در نقد
دولت اعتدال ،تعریف آنان از مشکالت
جاری و بیان راهحلها مشروعیت الزم
را دارد؟ بهویژه اینکه شــما( منتقدان)
چه انــدازه در بــروز این وضــع مؤثر
بودهاید؟ آیا شــجاعت مسئولیتپذیری
در مشــکالت بهجا مانده از گذشــته را
دارید؟ سرانجام اینکه به آنچه میگوئید
باور دارید؟
در نگاه دولت اعتدال ،پیششــرط
تعامل واقعی و منطبق بر اصول اخالقی
میان همه دیدگاهها ،روشن شدن اعتبار
دعاوی اســت کــه هنوز بــرای افکار
عمومی تکلیف روشــن نــدارد .اتفاق ًا
مردم نیز با توجه به همین پرســشها
در  29اردیبهشــت 96از میان مدعیان،
باردیگــر به رئیس دولــت اعتدال رأی
اعتماد دادند.
بنابرایــن مناقشــه کنونــی در
صحنه سیاسی کشــور دو سطح دارد؛
نخســت ،اعتبار رویکرد اعتدال با توجه
بــه چارچوبنظــری و کارنامه آن در
راستای تعاریف روشن از اهدافش .دوم،
منتقدانی که بهرغم شکست انتخاباتی
چندباره ،به میــزان اعتبار دعاوی خود
همچنــان بیاعتنایی میکنند .از اینرو
در نگاه مــردم ،مخالفان دولت بهجای
حــل پیچیدگیها در خدمــت به ایجاد
اجماع برســر اصول منافع مشــترک،
برپیچیدگی اوضاع اجتماعی میافزایند.
همیــن مهــم مــرز دولت اعتــدال با
مخالفانش را نــزد افکار عمومی تعیین
کرده است.
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صفحه 3

سرمقاله

معاون وزیر خارجه تاکید کرد :هیچ
ارتباط و مذاکره مســتقیمی بین ایران و
عربستان وجود ندارد و در موارد ضروری
از مجــاری دیپلماتیک و غیر مســتقیم
اقدام میشود.
حسین جابری انصاری در گفتوگو با ایسنا
در رابطه بــا آخرین تحوالت مربــوط به روابط
قطــر با کشــورهای عربی و اقدامــات ایران در
ایــن زمینه و احتمال انجام رایزنی و ســفرهایی
در ایــن خصوص در دســتور کار مقامات ایرانی،
گفــت :بالفاصله بعد از اتفاقی کــه در قطر افتاد
ایران یک دیپلماسی فعال را در پیش گرفت .وزیر
امور خارجه تماسهــای متعددی را با تعدادی از

همتایان خود در ســطح منطقه و بینالملل انجام
داد .هدفگیری این تماسها دعوت به آرامش و
خویشتنداری و اداره این شرایط بر اساس تدبیر،
منطق و عقالنیت بود.
وی با بیان اینکه ما به دنبال فرصتطلبی
لحظهای نیســتیم تاکید کرد :ما نگاه دراز مدت
داریم .رفت و آمدهایی هم بین کشورهای منطقه
و ایران انجام شــده و در جریان است .الزاما هم
همه تحرکات اعالم نمیشود چرا که ما به تحرک
بدون سر و صدا و جنجال معتقدیم.
جابری انصاری گفت :شرایط منطقه شرایط
حساســی اســت .برخی اوقات اقتضا میکند که
خارج از نگاه دوربینها تحرکات انجام شــود .در

همین چارچوب تحرکاتی در جریان اســت و بعد
از ایــن هم در جریان خواهــد بود .معاون ظریف
اظهار کرد :نگاه ما به تحوالت حتی منفی ،مثبت
و از نوع فرصتســازی اســت نــه فرصتطلبی
و در چارچوب منافع کشــورهای منطقه اســت.
تحرکاتمان هم در همین مسیر در جریان است
و امیدواریم کــه پیامد تحوالت اخیــر به ایجاد
فضای مثبتتری نه فقط برای حل این مشکالت
اخیر بلکه حل اختالفات مزمن ایجاد شده در چند
ســال اخیر در منطقه منجر شود .وی در رابطه با
موضوع عربستان و ســفر هیاتی از عربستان به
ایران برای بازدید از سفارت این کشور و همچنین
سفر هیات ایرانی به عربستان در رابطه با موضوع

فرمانده کل ارتش:

با هر تحرکی در طول شبانه روز به شدت
برخورد خواهیم کرد
راه مــردم :فرمانده کل ارتش
تصریح کرد :تــا زمانی که ارتش
جمهوری اســامی ایران در نوار
مرزی غرب کشــور حضور جدی
دارد ،هیــچ تروریســتی به خود
جرأت نزدیک شــدن به مرزهای
ایران اســامی را نخواهد داد و با
هر تحرکی در طول شــبانه روز به
شدت برخورد خواهیم کرد.
امیر سرلشکر عطااهلل صالحی فرمانده
کل ارتش صبح دیروز در بازدید از مرزهای
غربی کشور از جمله مرز نفت شهر با تاکید
بــر اینکه اینجــا فقط برای دفــاع حضور
نداریم ،بلکه برای شکار نیز مستقر هستیم
و به طور قطع هیچ خطری مرزهای غربی
مــا را تهدید نمیکند ،اظهــار کرد :داعش

برای ما مانند سگی وحشی است و نه تنها
به راحتی حســاب آنها را خواهیم رسید،
بلکه جواب اربابان آنها را نیز خواهیم داد.
وی آمادگــی نیروهــای مســتقر در
مرزهای غربی کشــور را بســیار مقتدرانه
خواند و تصریح کرد :بــرای امنیت مرزها
باید شکرگزار خدا باشیم و نماد عملی این
شــکرگزاری حضور جوانان پای کار ارتش
جمهوری اسالمی ایران در نوار مرزهاست
که به دستور رهبرشان لبیک گفتند و مردم
در شــهرها و خانه های خــود کام ً
ال آرام
باشــند .صالحی همچنین در پی شایعاتی
مبنی بر حضور گروهکهای تروریســتی
در مرزهــای غربی ایران و انتشــار آن در
صفحههای مجازی ،خاطر نشــان کرد :تا
زمانی که ارتش جمهوری اسالمی ایران در

نوار مرزی غرب کشــور حضور جدی دارد،
هیچ تروریستی به خود جرأت نزدیک شدن
به مرزهای ایران اسالمی را نخواهد داد و
با هر تحرکی در طول شــبانه روز به شدت
برخورد خواهیم کرد.
بر اســاس این گزارش ،امیر کیومرث
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز در
جریان بازدید امیر سرلشکر صالحی فرمانده
کل ارتش از مرزهای غربی کشــور اظهار
کرد :یگان واکنش سریع نیروی زمینی در
این منطقه مأموریتــی دارد و فرمانده کل
ارتش بــرای ارزیابی توان دفاعی نیروهای
واکنش ســریع و بازدیــد تجهیزات به روز
این نیروها به مناطق غربی کشور سرکشی
کرد و ما آماده دستور از فرمانده کل ارتش
هستیم.

خروج نیروهای قطر از پایگاه آمریکایی در بحرین

راه مردم:حکومت بحرین روز گذشته،
از نیروهــای قطری مســتقر در فرماندهی
مرکزی نیروی دریایــی آمریکا در بحرین،
خواست که این پایگاه را ترک کنند.
به گزارش پایگاه خبری الیوم الســابع،
پایــگاه فرماندهی مرکــزی نیروی دریایی
آمریــکا در بحرین قرار دارد که نظامیانی از

کشورهای منطقه در آن فعالیت می کنند و
مأموریت آنها نبرد با گروه های افراطی در
خاورمیانه اعالم شده است.
مسئوالن بحرینی به فرماندهی پایگاه
اعــام کرده اند که قطری ها  48ســاعت
فرصت دارند تا این پایگاه را ترک کنند.
عربســتان روز دوشنبه ( 15خرداد) به

همراه امارات ،بحرین ،مصر ،دولت شــرق
لیبــی ،موریتانــی ،جزایر مالدیــو و رئیس
جمهوری فراری و مســتعفی یمن با ادعای
حمایت قطر از تروریســم و افراط گرایی و
دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ،روابط
سیاســی و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع
کرد.

حج گفت :مذاکرات حج در جریان است و حضور
هیات کنســولی ایران در فصل حج برای تدبیر و
پیگیری حقوق اتبــاع ما به طور کلی بین وزارت
حج عربستان و ســازمان حج و زیارت ایران بود.
البته جزییات آن مســاله از مجاری دیپلماتیک در
حال پیگیری هســت .طبیعی است که باید توافق
کامل در مورد جزییات این مســاله بین دو طرف
حاصل شــود .برای اینکه امکان تدبیر امور اتباع
ایران در فصل حج به شکل منطقی فراهم شود.
جابری انصاری در ادامــه موضوع بازدید از
سفارتخانههای ایران و عربستان را در دستور کار
دو طرف عنوان کــرد و گفت :این موضوع هنوز
به نتیجه نهایی نرســیده اســت .هرگونه اقدامی

به شــکل متقابل ،برابر و بر اســاس توافق روی
جزییات توسط دو کشور انجام خواهد شد و منوط
به این اســت که توافق بین دو کشور در ارتباط با
جزییات و به شکل کامال متبادل صورت گیرد.
وی بــا بیان اینکه قــوه قضاییه نیز درباره
موضوع حمله به ســفارت عربستان روند خود را
طی میکند گفت :بازدید از ســفارتخانهها بین
دو کشــور ایران و عربستان مطرح است .اگر این
موضوع نهایی شود اعالم خواهد شد .معاون وزیر
خارجه با تاکید بر اینکه هیچ مذاکره مســتقیمی
بین هیاتهای دو کشور و وزارت خارجه ایران و
عربستان وجود ندارد افزود :از مجاری دیپلماتیک
و به شکل غیرمستقیم ضرورتها رفع میشود.

اول و سوم تیر ماه صورت می گیرد

آغاز پیش فروش سه محصول
جدید ایران خودرو

مدیــر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از پیش فروش ســه محصول جدید در روزهای
اول و سوم تیر ماه خبر داد.
به گزارش ایکوپرس ،مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با اعالم این خبر گفت:
پیش فروش سه محصول جدید پژو  ،2008تندرپالس و دناپالس در روز پنج شنبه اول
تیر ماه برای شماره کد ملی زوج و شنبه سوم تیر ماه برای شماره کد ملی فرد خواهد
بود .مهندس هاشــم یکه زارع با بیان این که هــر کد ملی فقط قادر به ثبت نام یک
دستگاه خواهد بود ،اظهار کرد :امکانی در سامانه فروش اینترنتی ایجاد خواهد شد تا
تمام مشتریان از فرصت یکسان برخوردار باشند ،ضمن اينكه این ثبت نام فاقد امکان
صلح است .مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به این که مبلغ پیش پرداخت
برای محصول 2008مبلغ 60میلیون تومان اســت ،یادآور شد :نرخ سود مشارکت در
ایــن طرح 15درصد و نرخ ســود انصراف نیز 12درصد اســت .وی گفت :متقاضیان
برای اطالع بیشتر
ازجزییــات ثبت
نــام مــی توانند
به سایت رسمی
گــروه صنعتــی
ایران خــودرو به
نشــانی www.
 ikco.irمراجعه
کنند.

