عید سعید قربان بر مسلمانان مبارک باد

«ابتکار» از احتمال چرخش سیاست خارجی عربستان نسبت به ایران گزارش میدهد

به مناسبت روز جهانی شیر انجام شد

واقعیت نزدیکی تهران و ریاض!

زندگی مشترک «هیرمان» و «ایلدا»

صفحه 3

گروه ایران و جهان  -همزمان با تشدید تنشها میان ایران و آمریکا در خلیج فارس و پس
از برگزاری دو نشست مکه توسط عربستان سعودی با محوریت ایران ،اکنون برخی از منابع
رسانهای که اغلب عرب زبان هم هستند ،از تالش عربستان برای تنشزدایی با ایران خبر
میدهند .در بحبوحه این تحوالت و قبل از آنکه مقامات امارات طی جلسهای در ابوظبی

بر لزوم تغییر در سیاست خارجی تاکید و هیئتی از گارد ساحلی خود را پس از  6سال برای
انجام مذاکرات روانه ایران کنند ،یک شبکه تلویزیونی لبنانی با انتشار خبری ،اعالم کرد که
توگو
اکنون عراق و مصر توسط کانالهای دیپلماتیک خود تالشهایی را به منظور ایجاد گف 
میان ایران و عربستان صورت دادهاند.
شرح درصفحه 11

بانکها با چراغ سبز بانک مرکزی همچنان به بنگاهداری
در بازار ادامه میدهند

سرمقاله

اولتیماتوم
به بنگاهداری بانکها

علیرضا صدقی

دوگانه سیاستورزی در ایران
کنش سیاسی در جامعهای مانند جامعه ایران که یک
پای در مردمساالری دارد و یک پای آن در نهادهای نظارتی
تعریف میشود ،امری بسیار پیچیده و غیرقابل پیشبینی
است .این پیچیدگی بهویژه برای عدهای که از طریق
نهادهای انتخابی به عرصه قدرت وارد میشوند ،ابعاد
وسیعتری پیدا میکند.
چرا که این عده ناگزیرند از یک سو متوجه مطالبات
رایدهندگان باشند و از سوی دیگر دلمشغول
نقطهنظرات نهادهای نظارتی هستند .نهادهایی که
میتوانند ادامه حیات سیاسی آنها حداقل در عرصه
قدرت را تضمین کرده ،یا از فعالیت آنها در این حوزهها
ممانعت به عمل آورند.
بروز این وضعیت موجب شده تا سپهر سیاست ایران
شاهد اعوجاجهایی وسیع نزد اصحاب قدرت باشد .دوگانه
موجود به ذات سیاستورزی برخی سیاستپیشگان
راه یافته و زمینه را برای برخوردهایی متفاوت و حتی
متعارض مهیا کرده است .این وضعیت در بسیاری
از موضعگیریها ،اظهارنظرها ،کنشها و عملکردهای
سیاسی این گروه از سیاسیون قابل مشاهده و ردیابی
است.
این رفتار دوگانه به طور معمول با نزدیکی به موسم
انتخابات رنگ و جالی جدیتری پیدا میکند .رنگی که گاه
چنان آلوده به اغراق است که باورپذیری آن را با خدشهای
اساسی مواجه میکند .اگر به این وضعیت توجه نشود

گروه بازار و سرمایه  -در تعریف بانکها ،از آنها به عنوان
نهادهای اقتصادی یاد میشود که وظیف ه تجهیز و تخصیص
منابع ،عملیات اعتباری ،عملیات مالی ،خرید و فروش ارز،
نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و
موضوعاتی از ایندست را بر عهده دارند.
صفحه 10

رهبری در پیامی به زائران بیتاهلل الحرام:

معامله قرن محکوم به
شکست است
صفحه 2

آیا دوران طالیی طنز صدا و سیما
به پایان رسیده است؟

خنده سیری چند؟

صفحه 4
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پیشخوان

جنگ نیابتی میان ابوظبی و ریاض

امارات عدن را تصرف کرد

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی اعالم کرد

صفحه 11

محرومیت پرسپولیس و سپاهان تغییر کرد

اشتباه تایپی یا فشارهای بیرونی؟

ادامه درصفحه 2

اخبار
دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند

جزئیات درگیری در محدوده پادگان نیروی هوایی
هجوم غیرقانونی و خودسرانه عدهای به اراضی پادگان نجات خدمه نیروی
هوایی ارتش در محدوده قصر دریاسر منطقه محمودآباد استان مازنداران،
منجر به درگیری با کارکنان و عوامل تامین حفاظت فیزیکی این پادگان شد.
به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس ،هجوم غیرقانونی و خودسرانه
عدهای به اراضی پادگان نجات خدمه نیروی هوایی ارتش در محدوده قصر
دریاسر منطقه محمودآباد استان مازنداران ،منجر به درگیری با کارکنان و
عوامل تامین حفاظت فیزیکی این پادگان شد .در این درگیری دو نفر کشته
و چند نفر زخمی شدند .این حمله در زمانی صورت گرفته که سربازان قصد
داشتند محدوده باند فرودگاهی را فنسکشی کنند ،اما معارضان سنگ،
چوب و زنجیر به سمت انها پرتاب کردند که در این میان تعدادی از سربازان
و پرسنل نیروی هوایی ارتش مجروح شدند .به گفته شاهدان ،معارضان
حتی به محدوده باند این فرودگاه حمله کردند و سربازان برای دفاع از خود
اقدام به تیراندازی کردند و بر اثر آن دو نفر از مهاجمان کشته و تعداد
دیگری هم زخمی شدند .در این درگیری که تعدادی از اجیرشدگان و اراذل
و اوباش نیز قصد سوءاستفاده از موقعیت و تعرض دوباره به حریم پادگانی
داشتند ،با کمک عوامل نیروی انتظامی عدهای از آنها دستگیر و اجازه
تعدی مجدد داده نشد .برابر اطالعات کسبشده توسط خبرنگار فارس ،بر
اساس قانون باند پایگاه نجات خدمه نیروی هوایی ارتش دارای حریم 40
ساختوساز غیرمجاز انجام شده است

متری است ،اما در چند متری باند
و عمال این باند پرواز را بال استفاده کرده است.

سرلشکرباقری:

تحوالت کشمیر نگرانکننده است
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در تماس تلفنی با رئیس ارتش پاکستان
گفت :تحوالت اخیر کشمیر برای جمهوری اسالمی ایران و کشورهای
اسالمی نگرانکننده است .به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات ستادکل
نیروهای مسلح سرلشکر محمد باقری عصر امروز در تماس تلفنی با ارتشبد
قمر جاوید باجوا ،فرمانده ارتش پاکستان ضمن تبریک عید سعید قربان،
نگرانی جمهوری اسالمی و کشورهای مسلمان از وقایع اخیر کشمیر را ابراز
و تاکید کرد :رویکردهای نظامی در این منطقه از سوی طرفین بر پیچیدگی
اوضاع میافزاید .رئیس ستادکل نیروهای مسلح و جاوید باجوا در این
تماس تلفنی ضمن بررسی آخرین وضعیت امنیت مرزهای مشترک ،روابط
نظامی امنیتی فیمابین جمهوری اسالمی ایران و کشور جمهوری اسالمی
پاکستان ،تحوالت منطقه و به خصوص اوضاع منطقه کشمیر را مورد بحث
و بررسی قرار دادند .سرلشکر باقری با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در
مدیریت حوادث و وقایع کشمیر تاکید کرد :انتظار میرود طرفین از هرگونه
تصمیم عجوالنه در مورد سرنوشت این منطقه و بدون توجه به خواست
مردم خودداری نکنند .وی افزود :امیدواریم با تالشهای سیاسی ،حقوق
واقعی مردم مسلمان منطقه تامین شود و از جریحهدار شدن احساسات
ملتهای مسلمان پرهیز شود .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن ابراز
تاسف از شرایط سیاسی و امنیتی کشور افغانستان ،شرایط فعلی حاکم
بر این کشور را ناشی از مداخله بیگانگان و بهویژه قدرتهای غربی و
فرامنطقهای دانست و افزود :وضعیت فعلی موجب سوءاستفاده هرچه
بیشتر گروههای تروریستی در افغانستان شده است؛ از این رو همسایگان
این کشور باید به سهم خود و با تماس نزدیک با دولت افغانستان به
بازگشت استقرار آرامش و امنیت به منطقه کمک کنند.

تأکید بر عادالنه شدن دستیابی
دهکهای پایین درآمدی به
منابع انرژی

راههای پیشروی اصالحطلبان بعد از واکنش کدخدایی به پیشنهاد مذاکره بررسی شد

اتمام حجت آقای سخنگو

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 2

در بیستمین نشست سالیانه اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور

دادستان کل کشور به سوالی درباره پرونده اکبر طبری پاسخ داد
به گزارش قوه قضاییه ،حجتاالسالم منتظری در
بیستمین نشست سالیانه اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور که
با موضوع عقالنیت انقالبی ،مقاومت هوشمندانه و
عدالتخواهی اخالقمدارانه در دانشگاه خوارزمی کرج
برگزار شد ،اظهار کرد :یکی از موضوعات جلسه امروز
بحث عقالنیت انقالبی است در باب عقالنیت امام
هشتم(ع) میفرمایند عقل هدیهای است که از سوی
خداوند متعال به انسان عطا شده است ،البته عقل
همچون روح حقیقتش برای انسان ناشناخته است و قابل
درک نیست .دادستان کل کشور بیان کرد :در این راستا
به برخی مسئوالن مختلف در عرصههای گوناگون هنری،
علمی و ادبی هشدار داده و مکاتبات مختلفی داشتهایم.
با مسئوالن ذیربط جلسه گذاشته و هشدارهای جدی
به آنها دادهایم و حتی با برخی افراد هم برخوردهای
قضایی داشتهایم که آنها را علنی نکردهایم .منتظری با
بیان نمونههای دیگری از نفوذ فرهنگی به کشور گفت:
ما در همین نمایشگاه کتاب امسال هم موارد بسیاری از
کوششها و کتب و فیلمهای دشمنان را به دست آوردیم
که تماما ً برنامهریزی شده و با هدف خاصی به نمایشگاه
آورده شده بودند ،البته نسبت به این موضوع واکنش
نشان داده و اقدامات الزم را انجام دادیم تا این کتابها و
جزوهها جمعآوری شود  .وی از دانشجویان و تشکلها و
انجمنهای دانشجویی خواست که به این مسائل بپردازند و
ببینند که دشمن با چه برنامهریزیهایی فرهنگ ما را هدف
قرار داده است .منتظری در ادامه به موضوع عدالتخواهی
اخالقمدارانه پرداخت و گفت :اجرای عدالت یک امر مهم

برای نظام ما است و اجرای آن هم بر عهده حاکمیت
گذاشته شده است؛ یعنی حاکمیت باید حاکمیت عادالنه
باشد و قضاوت بخشی از حکومت است و لذا در نظام ما
همه مدیران در همه سطوح باید در مرز عدالت حرکت
کنند .دادستان کل کشور خطاب به دانشجویان با بیان
اینکه باید مطالبهگری داشته باشید ،تصریح کرد :البته
گاهی متاسفانه در این مطالبهگریها نکات اخالقی رعایت
نمیشود و این شعاری که شما برای این نشست انتخاب
کردید یعنی عدالتخواهی اخالقمدارانه یک شعار بسیار
مهم و کاربردی است ،چون معتقدیم که در نظام اسالمی
هیچگاه نباید هدف را وسیلهای برای توجیه قرار داد؛ یعنی
نباید با روشهای غیراخالقی و ناسالم و مغایر با موازین
اسالمی دنبال تحقق عدالت باشیم .وی به بیان برخی
توصیهها خطاب به دانشجویان پرداخت و گفت :اوال ً به
اخبار فضای مجازی کامال ً اعتماد نکنید و اخبار خود را از
منابع معتبر دریافت کنید ،چون متاسفانه فضای مجازی
ما اکنون یک فضای رها است و به انواع فسادها آلوده شده
است ،لذا برای مسائل مورد نظر خود صرفا ًبه اخبار توجه
نکنید و با بحث و گفتوگو به نتیجه برسید و آن زمان
میتوانید مطالبهگری خود را آغاز کنید .پس از پایان این
نشست ،پرسش و پاسخ دانشجویی برگزار شد و یکی از
دانشجویان در جایگاه حاضر شد و پرسید جناب آقای
دادستان همانطور که میدانید عدالتخواهی باید دارای
یک ساختار درست باشد و قوه قضاییه باید این ساختار را
ایجاد کند دادستان باید عدالتخواهترین فرد کشور باشد
و نسبت به همه موضوعات مطالبهگری کند حال سوال
من این است که در پرونده آقای اکبر طبری شما به عنوان

دادستان کل کشور حتما ً به اطالعات دسترسی داشتهاید
اگر نداشتهاید یک ضعف است و اگر اطالعات داشتهاید
چرا در مقابل آن سکوت کردهاید؟ دادستان کل کشور در
پاسخ گفت :در ابتدا باید بگویم که ما در دادستانی یک
سایت داریم که در آن جا همه مردم میتوانند گزارشات
خود را به ما اعالم کنند و هیچ منعی برای ارسال گزارشات
نیست البته با این شرط که مشخصات باید دقیق باشد
تا آن را بتوانیم پیگیری کنیم دوم این که ما معتقدیم
نظارتها باید عمومی باشد و مردم نظارتکننده باشند ،اما
متاسفانه اکنون این گونه نیست.
منتظری گفت :یکی از نمونههای نظارت عمومی بحث
امر به معروف و نهی از منکر است موضوعی که اکنون در
کشور ما زیاد به آن توجه نمیشود ،چون وقتی نظارتها
عمومی باشد هیچ مسئولی به خود اجازه نمیدهد که از
راه و مسیر خود منحرف شده و به حقوق دیگران تعدی
کند .دادستان کل کشور افزود :در پاسخ به سوال دوم شما
درباره پرونده مزبور باید گفت من دو بار در سالیان گذشته
و در زمان ریاست آیتالله یزدی و یکی هم در اواخر
دوران ریاست مرحوم آیتالله شاهرودی از سوی رهبری
ماموریت یافتم که یک بازرسی و نظارت جامعی از دستگاه
قضایی داشتم و گزارش آن را تقدیم مقام معظم رهبری
کردیم .وی گفت :باید این مطلب را دانست که در قوه
قضاییه تالشهای بسیاری صورت میگیرد و انسانهای
صالح و درستی هستند که به صورت شبانهروزی و جهادی
در حال خدمت به مردم هستند و ما نباید این زحمات و
تالشها را نادیده بگیریم .البته در همه جا افرادی سودجو
هم پیدا میشوند که باعث میشوند زحمات دیگران کمتر

به چشم بیاید .منتظری ادامه داد :درباره این شخص
هم که اسم بردید باید بگویم که ما کلیاتی از این مسائل
میدانستیم که یک سری داد و ستدها صورت میگیرد
و از زمانی که اسناد و مدارک مشخصی به دست آمد از
همان دوره قوه قضاییه نسبت به موضوع ورود جدی کرده
و شروع به جمع آوری اسناد کردیم ،چون طبیعتا ً یک
سری افراد هستند که به گونهای عمل میکنند که هیچ
گونه ردپایی از خود به جای نمیگذارند و مواظب هستند
که از خود هیچ سند و مدرکی به جا نگذارند و این یکی از
مشکالت ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادگاههای
ویژه است که با هزاران زحمت باید ثابت شود که فالن جرم
صورت گرفته است.
وی افزود :در هر حال تحقیقات صورت گرفته و با
شدت دنبال میشود و ادامه هم دارد و هر کس هم در
آینده شریک باشد با او برخورد خواهد شد و ما در دستگاه
قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نخواهیم داشت.
منتظری گفت :اما موضوع دیگر این است که ما همان
میزان که نسبت به مبارزه با فساد حساس هستیم باید
نسبت به حیثیت و شخصیت و آبروی افراد هم حساس
باشیم و اگر فردی در مظان اتهام است به گونهای رفتار
کنیم که آبروی وی نرود و شخصیت و حیثیت او پایمال
نشود اگر چه انتظار جامعه و افکار عمومی این است که ما
نسبت به این مسائل اعالم و اطالعرسانی داشته باشیم،
اما ما شرعا ًو قانونا ًمجاز نیستیم که تا زمانی که تحقیقات
پایان نیافته و دفاعیات اخذ نشده و حکم قطعی صادر
نشده است اطالعرسانی درباره جزئیات داشته باشیم و لذا
باید نسبت به این موضوع هم مراقبت کنیم.

وزیر کشور:

رسانهها در کنترل حوادث دی  96موفق بودند
وزیر کشور با بیان این که در حوادث دی  96رسانههای دشمن سعی در
بزرگنمایی ناآرامی داشتند گفت :رسانههای کشور با دلسوزی که داشتند در
کنترل حوادث موفق بودند.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست دیروز خود
با خبرنگاران با اشاره به نقش روز افزون رسانهها در جامعه اظهار کرد:
مهمترین وظیفه رسانه حقیقتیابی است .رسانه با نگاه و معرفت نسبت
به موضوعات مختلف میتواند در چگونگی کشف حقیقت به جامعه کمک
کند .رسانه میتواند در جامعه امید ،انگیزه ،آرامش ،وحدت و انسجام ایجاد
کند .همچنین اگر رویکرد رسانه دلسوازنه و مشفقانه در جهت حقیقتیابی
نباشد میتواند در جامعه دلسردی ،یاس و اغتشاش ایجاد کند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در حوزه انتخابات بیان کرد :رسانهها بهترین
همکار و رابط وزارت کشور با مردم در زمینه انتخابات بودند .نقش رسانهها در
برگزاری انتخابات امن ،سالم ،قانونی و باشکوه مهم بود .رسانهها در تشویق

مردم برای حضور در انتخابات و اصالح رفتار کاندیداها و حامیان آنها نقش
مهمی داشتند .رحمانی فضلی تصریح کرد :ما در حوزه امنیتی اصال مشکلی
نداشتیم این در حالی است که در انتخابات سالهای دورتر مشکالت امنیتی
به وجود آمده بود .اگر همکاری رسانهها با وزارت کشور نباشد ما نمیتوانیم
امنیت را تامین کنیم من ادعا میکنم که رسانهها اصلی ترین عنصری بودند
که به وزارت کشور کمک کردند که حوادث دی  96کنترل شود .وزیر کشور
خاطرنشان کرد :در آن ایام رسانههای دشمن سعی میکردند کوچکترین
حادثه را به بزرگترین شکل نمایش دهند و مصافی بین رسانههای ما و
دشمن ایجاد شده بود هر چند امکانات و تجهیزات ما نسبت به آنها کمتر بود
اما چون رسانهها داخلی دلسوزی داشتند ،توانستند کار بزرگی انجام دهند.
در روز اول حوادث دیماه نقش رسانه ملی زیاد نبود این چون این رسانه
نمیخواست با پوشش اخبار نقشی در تشدید حادثه داشته باشد اما من به
رسانه ملی گفتم به موضوع قوی وارد شود و هر صحنهای را پخش کند حتی

صحنههای آتشسوزی و تخریب و مردم وقتی در رسانههای خودمان دیدند
عدهای کمی به دنبال برهم زدن امنیت کشور هستند ،صحنه اعتراضات
عوض شد .در واقع رسانهها در این حوادث موفق بودند.
وزیر کشور با اشاره به ایجاد ستاد اطالعرسانی و تبیلغات اقتصادی کشور
گفت :اوایلی که کشور تحریم شد قیمتها به شدت افزایش یافت و یک
اغتشاش در حوزه اطالعرسانی وجود داشت بر همین اساس سران قوه
تصمیم گرفتند که ستادی جهت اطالعرسانی ایجاد کنند و رهبری هم تشکل
این ستاد را تایید کردند و من هم مسئول ستاد اطالعرسانی شدم .در ستاد
اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی ما براساس تحلیل واقعی از شرایط کشور
سیاستگذاری کردیم و رسانهها هم با پیگیری مصوبات ستاد به ما کمک
کردند در واقع با همکاری رسانهها با بانک مرکزی ،وزارت جهاد کشاورزی،
وزارت اقتصاد و وزارت کشور حمالت رسانهای دشمن در حوزه اقتصادی
خنثی شد.

