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خرب اول

گذشت حدود یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وقت مناسبی برای تحلیل نتایج آن است. در این شرایط تحلیل گران سیاسی سعی می کنند با استفاده 
از آمار و ارقام به دســت آمده از این فرایند تحلیل های جامع و کاربردی از خود ارائه دهند. سعید حجاریان یکی از این تحلیل گران است. او برای تحلیل انتخابات اخیر 
به نکته مهمی توجه کرده اســت. او با قیاس انتخابات امســال با انتخابات سال 76 معتقد است که ســبد آرای اصول گرایان در این بیست سال افزایش قابل توجهی 
نســبت به اصالح طلبان داشته است. وی با ارائه چند فرضیه سعی دارد تا توجه فعاالن سیاسی اصالح طلبان را به برخی از واقعیت های اجتماعی امروز ایران جلب کند. 
بدیهی اســت توجه و استفاده الزم از این فرضیات می تواند وضعیت اصالح طلبان را برای ادوار بعدی بهبود سازد. اگر اصالح طلبانی مانند سعید حجاریان این رویکرد 
را در ســال های منتهی به دولت نهم در پیش می گرفتند شــاید هیچ وقت احمدی نژاد و 8 سال سیاه ریاست جمهوری وی ظهور نمی کرد. به همین دلیل باید امروز به 
اســتقبال آسیب شناسی صورت گرفته توســط حجاریان رفت و نواقص و کمبودهای جنبش اصالحات را ترمیم نمود. با هم تحلیل سعید حجاریان از انتخابات سال 96 

را در صفحه 2 می خوانیم.

 شادی مردم کردستان و کرمانشاه
 از عملیات موشکی سپاه علیه داعش

انتقاد مطهری از انتساب مطالب ناروا 
به مرحوم بازرگان
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لباس زنانه،
 ترور، قانون

  پیام روشن ملت ایران

 موسسات اعتباری 
و مافیای پنهان

 صفحه 2 

 صفحه 5

سرمقاله

شــلیک 6 فروند موشک زمین به زمین از استان های 
کردســتان و کرمانشــاه حاوی پیام روشــنی به تمام 
بدخواهان ســرزمین و ملت ایران بود. هنگامی که خبر 
شلیک موشــک ها همراه با بیانیه سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بر روی خبر گزاری ها قــرار گرفت، ملت ایران 
برای چندمین بار در این چند هفته اخیر احساسی توأم 
با تعلق خاطر و وطن پرســتی را نــزد خود تجربه کرد. 
انتخابات ریاست جمهوری اولین قدم در این تجربه بود، 
فضای همدلی و اتحاد پس از حمله تروریستی به مجلس 
قدم دوم و حمله موشــکی ســپاه به داعش سومین آن 
است. باید توجه داشت که عالم سیاست و تحوالت بین 
المللی همواره توأم با احســاس خوشایند نیست. بدون 
شک این حمالت موجب می شود که عکس العمل های 
متنوعی از سوی دیگر کشورهای جهان همراه شود. در 
این میان عربســتان، آمریکا، اســرائیل و متحدان آن ها 
مطمئناً به دنبال ســوء اســتفاده از ایــن حرکت ملی 
هستند. شــاید پس از این نقش دیپلمات های ایران در 
تنویــر افکار عمومی جهان و هدایت آن به ســمتی که 
نشان دهد تروریست ها و متعرضان به خاک ایران هدف 
اصلی حمالت موشــکی خواهند بود بسیار اهمیت دارد. 
با گذشــت چند ســاعت از این عملیات، عمده فعاالن 
سیاســی داخلی و دیپلمات های ایران ضمن حمایت از 
این حرکت، در راستای شفافیت بیشتر قدم برداشته اند. 
تداوم این شفافیت و موضع گیری واضح همان راهکاری 
اســت که می تواند ایران را از مظان اتهام دور ساخته و 
موجب پیمان هــای مودت جدید با ما شــود. تهدیدها 
و کلــی گویی هایی که پیش از ایــن در برخی از اظهار 
نظرها شنیده می شد نه تنها موجب بازدارندگی تخاصم 
دشمنان ایران نمی گردید بلکه در شکل گیری توافق ها بر 
ضد ما نقش به سزایی داشت. اما امروز با حمله موشکی 
به مواضع تروریســت ها نشان داده شد که افزایش توان 
نظامی ایران تنها به منظور حفظ امنیت و حراســت از 
حریم خود اســت. بیراه نیســت که ایــن موضع گیری 
شفاف را حاصل تالش های دستگاه خارجی دولت حسن 
روحانی بدانیم. بنابراین بایــد به رئیس جمهور تبریک 
گفت. او پس از گذشــت چند دهه از انقالب اســالمی 
توانست مواضع جمهوری اسالمی را با منویات قلبی ملت 
ایران همراه کند. شادی و شــعفی که امروز ملت ایران 
برای حمله بــه مواضع داعش از خود بروز دادند حاصل 
تالش هایی است که با برجام شکل گرفته است. شرایط 
پیش آمده همان وضعیتی است که دشمنان ایران را به 
محاق بــرده و تداوم موفقیت های بین المللی را برای ما 
به ارمغان خواهد آورد. اگر تا دیروز فعالیت های نظامی 
خواســته بخشی از مردم ایران بود، امروز به لطف برجام 
چنین کنش هایی خواســته قاطبه مردم است. بنابراین 
برای تداوم این اتحاد و همدلی باید در حفظ و پاسداری 

از برجام بیش از پیش کوشید.

من غالم خانه های 
روشنم

چرا اصالح طلبان به جنوب شهر بی توجه هستند؟
تحلیل متفاوت سعید حجاریان از پیدا و پنهان انتخابات 96 

نمی دانم چه خطوطی را انقالبی یا ضد انقالبی می نامند

اسامی 40 بانک  و نهاد پولی مجاز توسط بانک مرکزی اعالم شد

در   1360 مــاه  خــرداد   31
باطل  علیــه  حق  جبهه هــای 
اتفاق بزرگــی رخ داد. مصطفی 
جبهه های  غران  شیر  »چمران« 
حق علیه باطــل که از تل زعتر 
شــروع کرده بــود از دهالویه 
اعلی  بــه ملکوت  و   اوج گرفت 
فرمانده  چمران  شهید  پیوست. 
ســاله   48 نامنظم،  جنگ های 
تهران  مــردم  نمایندگی  و  بود 
به  را  اسالمی  در مجلس شورای 
عهده داشت، اما با شروع جنگ 
از  پارلمان را رها کرد و به دفاع 

وطن پرداخت. 
ابراهیــم یزدی هم رزم  دکتر 
چمران در کتاب 60 سال صبوری 
و شکوری با خوش ذوقی منحصر 
به فرد در یکــی از صفحات این 
خودش  زبان  از  را  چمران  کتاب 

توصیف کرده است.
 در ســالگرد شهادت چمران 
عزیز نگاهی به این نوشتار کم تر 

دیده شده خواهیم داشت:

مصطفی چمران:
می گویند خط من، خــط تو، خط امام، 
خط لیبرال ها، خط بورژواها و هزار خط دیگر 
که شــلوغ و پلوغ شده و هیچ کس نمی داند 

منظور چیست؟
هرکسی ادعای خطی می کند و دیگری 
را به خط دیگری نسبت می دهد، بدون آنکه 
دلیلی و ســببی داشته باشــند، ولی نقاط 
اساسی و حیاتی به کلی فراموش شده است، 
علت العلل ردها و ناراحتی ها خودخواهی و 
غرور است، چرا کســی نمی آید خط غرور 
و خودخواهــی را تعریف کنــد؟ آیا غرور و 
خودخواهی مذموم و ناپســند نیست؟ اگر 
کســی به این صفت موصوف شد، نباید او را 
آگاه کرد و یا جلویش را گرفت؟ چه فایده ای 
دارد اگر کسی به خط فالن و بهمان موصوف 
گردد، ولــی در عین حال در گرداب غرور و 
خودخواهی نیز فرورفته باشد؟ اگر کسی هزار 
صفت خوب انقالبی بــه خود بگیرد و هزار 
خط اصیل اســالمی را یدک بکشد، ولی از 
لجن غرور و خودخواهی بیرون نرفته باشد؟ 
مــن نمی دانم که مخالفان مرا به چه خطی 
منســوب می کنند؟ نمی دانم چه خطی را 

انقالبــی و چه خطی را ضد انقالبی توصیف 
می نمایند؟ نمی دانم علت انتساب اشخاص 
به ایــن خط و به آن خط چیســت؟ همین 
قدر می دانم که عده ای سخت مشغولند تا 
خط هایی بسازند، دیگران را به حساب سلیقه 
و آرزوی خــود به خطی بچســبانند و بعد 

تعریف یا تکذیب کنند.
من با این خط ها کار ندارم و اصال اصرار 
نمی کنم که به این خط  یا آن خط  )این بخش 
از نوشته واضح نیســت( و در صدد نیستم 
که )به( همه عیــان خط یا جوابی بگویم و 
جمــالت آن ها را دفع کنــم، اما همین قدر 
می توانم بگویم که من کیستم و چیستم و 
چه اعتقــادی دارم و هرکس که می خواهد 
مرا دوست بدارد و یا دشمنی کند، معیاری 
صحیح برای حب و بغض خود داشته باشد.

من خود را، یا به عبارت آن ها، خط خود 
را شرح می دهم و بعد وظیفه آن هاست که 
با این صفات و خصوصیات موافقند یا نه؟ و 
همچنین بپرسند که آیا من با این صفاتی که 

بر می شمارم منسوب می شود یا نه؟
منبع: یادمان دکتر چمران از دکتر یزدی در دست 

انتشار

سایت رسمی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir در بخش نظارت 
بانکی، اسامی تمام بانک ها اعم از دولتی و خصوصی و نهادهای پولی مجاز 

را به شرح زیر منتشر کرد:
1.استاندارد چارترد

2.بانک آینده
3.بانک اقتصادنوین

4.بانک انصار
5.بانک ایران زمین

6.بانک پارسیان
7.بانک پاسارگاد
8.بانک تجارت

9.بانک تجارتی ایران و اروپا
10.بانک توسعه تعاون

11.بانک توسعه صادرات ایران
12.بانک حکمت ایرانیان

13.بانک خاورمیانه
14.بانک دی

15.بانک رفاه کارگران
16.بانک سامان

17.بانک سپه
18.بانک سرمایه

19.بانک سینا
20.بانک شهر

21.بانک صادرات ایران
22.بانک صنعت و معدن

23.بانک قرض الحسنه رسالت
24.بانک قرض الحسنه مهر ایران

25.بانک قوامین
26.بانک گردشگری

27.بانک مسکن
28.بانک مشترک ایران - ونزوئال

29.بانک ملت
30.بانک ملی ایران
31.بانک کارآفرین
32.بانک کشاورزی

33.پست بانک ایران
34.تعاون اســالمي براي ســرمایه گذاري )مصرف التعاون االســالمي 

لالستثمار(
35.فیوچر بانک )المستقبل(
36.مؤسسه اعتباري توسعه

37.مؤسسه اعتباري کاسپین
38.مؤسسه اعتباري کوثر مرکزي

39.مؤسسه اعتباري ملل
40.موسسه اعتباري نور

حمله موشکی و برجام در راستای 
همگرایی ملی

امیر مقدور مشهود - دبیر سرویس سیاسی 

امیر مقدور مشهود 

محمد آقازاده

پریا فردوس 

جواد شقاقی 

چمران شیر جبهه های حق علیه باطل از تل زعتر تا دهالویه به زبان خودش:

محال است راست، چپ شود
اصول گرایان »چپ نما« شده اند

در گذشته پایگاه رأی جناح 
چپ در مناطق محروم بود، 

اکنون این موازنه به هم 
خورده است


