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معاون امنیتی وزیر کشور: 
همسایگان با گروهک ها برخورد نکنند 
پایگاه های تروریست ها را خودمان می زنیم

مع��اون امنیت��ی وزی��ر کش��ور گف��ت: اگ��ر 
کشورهایی که مقر تروریست ها در آنجا وجود دارد 
با تروریست ها برخورد نکنند، مقرهای تروریست ها 

در "جدار مرز" را هدف قرار می دهیم.
حس��ین ذوالفقاری درب��اره ناامنی ه��ای اخیر 
در مناطق ش��مالغرب و جنوب ش��رق کشور، گفت: 
عقبه این گروه های تروریستی در برخی کشورهای 
همسایه اس��ت و ما به مسئولین این کشورها اعالم 
کرده ایم که خودش��ان با این تروریس��ت ها برخورد 
کنن��د و اگ��ر آنها این کار را انج��ام ندهند، ما برای 
تامین امنیت کش��ورمان ناچار خواهیم بود مقرهای 
تروریست ها در جدار مرز را مورد هدف قرار بدهیم.

وی افزود: ما اط��الع داریم که در حوادث اخیر، 
برخی کشورها و سرویس های اطالعاتی آنان در ایجاد 

ناامنی از گروه های تروریستی حمایت می کردند.
ذوالفقاری ادامه داد:  اگرچه این اقدامات برای 
ما و تمامی نیروهای تامین کننده امنیت غیر قابل 
تحمل اس��ت اما به حدی نیست که بخواهد ضربه 

مهمی به امنیت کشور وارد کند.
وی ادام��ه داد: م��ا اطالعات دقیق��ی در رابطه با 
ارتباطات و تماس هایی که بین گروه های ترویستی و 
سرویس های اطالعاتی برخی کشورها و پشتیبانی که 
از گروه های تروریستی و تحریکاتی که انجام می  دهند، 
داریم. حتی برخی س��رویس های اطالعاتی به صورت 
مستقیم با این گروه های تروریستی در ارتباط هستند.

جایزه ملی مسئولیت اجتماعی
 به بانک انصار رسید

ب��ه پاسداش��ت اهتم��ام در ایفای مس��ئولیت 
اجتماع��ی و دف��اع از کاالی ایران��ی، جای��زه ملی 
مس��ئولیت اجتماع��ی از س��وی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری )CSR( به 

بانک انصار اهدا شد.
در نخس��تین آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب 
نس��تعلیق میرعماد که با حضور علی اصغر مونس��ان 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری ایران، مع��اون میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، مدیر بخش 
فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو - ایران، مدیرکل دفتر 
ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی و 
جمعی از مدیران بانک ها، ش��رکت های بیمه و سایر 
س��ازمان های بزرگ صنعتی و تج��اری در مجموعه 
تاریخی فرهنگی س��عدآباد برگزار ش��د، جایزه ملی 
مسئولیت اجتماعی به پاس اهتمام منحصربه فرد در 

ایفای مسئولیت اجتماعی به بانک انصار اهدا شد.
در پای��ان این گردهمای��ی، همچنین به دلیل 
مشارکت فعال بانک انصار در آیین رونمایی از ثبت 
ملی مکتب نستعلیق میرعماد و به پاِس حمایت از 
فرهن��گ و هنر ایران، نام این بانک بر لوح و کتیبه 
جهانی میرعماد ثبت و به عنوان یک س��ند ملی و 

تاریخی، در موزه سعدآباد قرار گرفت.

اخبار یک

ین شنیدن درد دل مردم  تمر
سوشیانت آسمانی

عصر یکش��نبه بع��د از اتمام مراس��م ختم پ��در وحید 
حقانیان که مسئوالن زیادی را به مسجد نور تهران کشانده 
بود، بسیار از رهگذران و مردمی که زمان خروج مسئوالن از 
مقابل در مس��جد عبور می کردند، متوقف شدند تا مطالبات 
خود را بدون هیچ واس��طه  و بهانه ای به گوش مسئوالنشان 

برسانند.
 هر چند در این مس��یر گاه��ی برخی محافظان مانع از 
گفت وگوی رو در رو می شدند و همین امر و ترک زودهنگام 
محل توس��ط مسئول مربوطه باعث دلخوری عده ای از مردم 
و اعتراض و تش��ویش لحظه ای و ش��عار می شد؛ اما بسیاری 
از مس��ئوالن و چهره های ش��ناخته ش��ده نیز از این فرصت 
ب��رای دلجویی و ش��نیدن حرف م��ردم اس��تفاده کردند و 
حتی کار به س��لفی گرفت��ن با مردم هم کش��ید، تا اندکی 
 آالم آنه��ا را ک��ه دلش��ان از فش��ارهای اقتصادی پر ش��ده 

التیام بخشند.

در این مس��یر، مردم تقریبا درد مش��ترکی داشتند که 
س��عی می کردند هر مسئولی که چهره اش را می شناختند از 
حجت االسالم ابوترابی، بهرام قاسمی، امیر حیدری و... تا نوه 

امام خمینی)ره( را به توجه دردشان وادارند.
از گرانی های کرایه خانه تا اش��رافی گری برخی و حتی 
اشاره به برجام و تبعات تهدیداتی که به قول آنها می توانست 
بیش از اینها کش��ف ش��ده و برخورد مناس��ب با آن صورت 

گیرد. 
برای اینکه متهم به جانبداری از کسی نشویم از آوردن 
اس��امی افرادی که بدون توجه به مردم سوار بر اتومبیل های 
شیشه دودی خود شدند و رفتند، از آنهایی که محافظان شان 
اعصاب مردم را خرد کردند و دیواری برای ندیدن و نشنیدن 
ساختند و از آنهایی که درد مردم را نخواستند بشنوند حرفی 

به میان نمی آوریم.
اما می شود از حاج قاسم س��لیمانی، مسئوالن امنیت و 
دفاعی و بس��یاری از افراد نامی چون ن��وه امام که به حرف 

مردم گوش دادن و حتی با آنها سلفی گرفتند، نوشت.
از آنهایی که س��عی داش��تند در ح��د یک عکس و یک 
تام��ل کوتاه م��ردم را راضی نگه داش��ته و نش��ان دهند به 
مردمی که آنها را حمایت کرده و مس��تقیم و غیرمس��تقیم 

رای داده اند، اعتماد دارند.

 در این میان می توان از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
خارجه نیز به عنوان کس��ی که حد فاصل مسجد تا خیابان 
بع��دی را پیاده با مردم ق��دم زد و صحبت هایی را که حتی 

گاهی تلخ می شد می شنید، نام برد.
در نهایت باید اینطور نوش��ت که کاش همه مس��ئوالن 

کشور برای مواجهه های اتفاقی با مردم وقت بگذارند. 
کاش مس��ئوالن بدانند که وقتی می ت��وان با یک تامل 
کوت��اه و گوش دادن ب��ه درد دل مردم و حتی با یک عکس 
سلفی دل مردمی را که 365 روز سال را با تورم های عجیب 
و نامالیمات و تهدیدها س��اخته اند و پش��ت نظ��ام را خالی 

نمی کنند، به دست آورد. 
کاش بدانن��د که همی��ن مواجهه های اتفاق��ی می تو اند 
بس��یاری از دلگیری ها را رفع و امید را در دل جامعه تزریق 
کن��د، حتی اگر یک نفر راضی ش��ود می توان امید داش��ت 
که یک خانواده و یک فامیل با ش��نیدن ش��رح مواجهه او با 

مسئول به انقالب و نظام دلگرم شود. 
کاش همه مس��ئوالن ب��ه اندازه چند دقیق��ه برای این 
مواجهه ه��ای اتفاق��ی و رو در رو ب��ا مردم وق��ت بگذارند تا 
دیگر کس��ی نتواند از دوقطبی ش��دن مردم و ش��کاف بین 
 م��ردم و مس��ئوالن سوء اس��تفاده کرده و پلی بس��ازد برای

تهدید نظام.
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ب��ه  ب��ار دیگ��ر  محاف��ل رس��انه ای جه��ان 
برجسته س��ازی صحبت ه��ای ضدایران��ی مقامات 
آمریکایی پرداختند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
س��خنانی می گوید »دیگر هیچ وقت ایاالت متحده 
را تهدی��د نکن، وگرنه با عواقبی مواجه می ش��وید 
که مش��ابه آن را قبال بر س��ر عده انگشت شماری 
در تاریخ آمده اس��ت. ما دیگر کشوری نیستیم که 
صحبت های جنون آمیز ش��ما درباره خش��ونت و 

مرگ را تاب بیاوریم. محتاط باش.«
همچنی��ن پومپئو وزیر خارج��ه آمریکا نیز در 
سخنانی اتهامات حقوق بشری علیه ایران مطرح و 
در عین حال خواستار پایان رفتارهای ایدئولوژیک 
آن در منطقه ش��ده است. این س��خنان دو حامی 
نیز داش��ت از یک سو سران س��عودی نظیر الجبیر 
وزی��ر خارجه و بن س��لمان ولیعهد ب��ر حمایت از 
این س��خنان تاکید کردند و از سوی دیگر نتانیاهو 
نخس��ت وزیر صهیونیس��ت ها نیز در س��خنانی به 

حمایت از ترامپ و پومپئو پرداخته است.
حال این س��وال مطرح می ش��ود که دلیل این 
نوع س��خنان رادیکال س��ران آمریکا چیست و چه 
اهداف��ی را در ورای آن پیگیری می کنند؟ در ابتدا 
باید یادآور ش��د، رفتارهای ضدایرانی یکی از اصول 
راهبردی دولتم��رادن آمریکا در طول 4 دهه اخیر 
بوده و حتی در استراتژی امنیتی و بلندمدت آمریکا 

نیز به خوبی می توان این دشمن را مشاهده کرد.
 با ای��ن وجود چرایی تش��دید این مواضع در 
مقطع کنونی می توان��د برگرفته از برخی تحوالت 
خاص باشد. نخست آنکه مواضع مقامات جمهوری 
اس��المی  ای��ران از رهب��ر معظ��م انق��الب گرفته 
ت��ا رئیس جمه��وری محت��رم و مس��ئوالن نظامی 
ولشگری کشور، سراسر اقتدار و برگرفته از آمادگی 
جمهوری اسالمی در برابر تهدیدات بوده است حال 
آنکه سران آمریکا در طول ماه های خروج از برجام 
ادع��ای توان باال برای به زان��و درآوردن جمهوری 

اسالمی را داشتند. 
آمری��کا اکن��ون از اقت��دار و یکپارچگی ملی 
ایرانی��ان عصبانیت��ش به اوج رس��یده و س��خنان 
پومپئ��و و ترام��پ نش��انه ای ب��ر این مهم اس��ت. 
جال��ب توجه آنک��ه ترام��پ از واژه ای مانند از این 
به بعد اجازه تحقیر کردن آمریکا توس��ط ایران را 
نمی دهیم استفاده کرده که این خود نشانگر ضعف 
آمریکا در برابر اراده و اقتدار ایران اس��ت که واهی 

بودن انزوا و ضعف ایران را آشکارتر می سازد.
 دوم آنکه آمریکا کم کم خود را برای انتخابات 
می��ان دوره ای پارلم��ان آم��اده می کن��د و رقابتی 
س��نگین می��ان دموکرات ه��ا و جمهوری خواهان 
برای تصاحب کنگره دربرگرفته است. ورود اوباما، 
هیالری کلینتون و جان کری دموکرات در عرصه 
انتقاده��ای ش��دید از ترام��پ برگرفت��ه از همین 

انتخابات است. 
ترامپ نیز تالش دارد با جلب رضایت البی های 
صهیونیس��تی و کارخانه ه��ای تسلیحات س��ازی و 
البته سرکیس��ه ک��ردن البی عرب��ی، ضمن تامین 
هزینه ه��ای انتخابات، پی��روزی جمهوری خواهان 
در کنگ��ره را رقم زند. با توج��ه به اهمیت جایگاه 
ای��ران میان البی صهیونیس��تی و عربی، ترامپ با 
ایران هراسی و بیان لفاظی های ضدایرانی سعی در 

جلب رضایت البی های مذکور را دارد. 
حلق��ه تکمیلی ای��ن اق��دام بازنش��ر مواضع 
گروهک تروریس��تی منافقین توس��ط نیکی هیلی 
نماینده آمریکا در سازمان ملل است. این نوع رفتار 
بیانگر جایگاه تاثیرگذار ایران در معادالت درونی و 
بیرونی آمریکا است که ادعای ضعیف و کم اهمیت 
بودن ایران و توان آمریکا برای منزوی ساختن آن 

را زیر سوال می برد.
سوم آنکه عرصه جهانی تحوالت قابل توجهی 
را ش��اهد اس��ت که بی ارتباط به آمریکا نیست. در 
س��وریه به رغم حمایت های آمریکا از تروریست ها 
در نهایت ارتش توانس��ت درعا و قنیطره را آزاد و 
به جوالن نزدیک س��ازد. این شکس��ت چنان بود 
که آمری��کا با کمک صهیونیس��ت ها و اردن اقدام 
به خروج مزدورانش در لوای کاله آبی ها از سوریه 
ک��رد. کاله آبی های��ی ک��ه ماموری��ت حمایت از 
تروریست ها و البته مهندسی استفاده از سالح های 

شیمیایی را داشتند.
 در فلسطین در حالی که آمریکا از معامله قرن 
سخن می گوید که رژیم صهیونیستی نژادپرستانه 
ترین مصوبات با عنوان کشور یهود را تصویب کرد 
که براساس آن عمال فلسطینی وجود ندارد و همه 

مسلمانان و مسیحیان اخراج خواهند شد.
نشست ناتو در بروکس��ل در حالی برگزار شد 
ک��ه ترامپ نتوانس��ت خواس��ته های آمریکا مبنی 
ب��ر افزایش بودجه نات��و را به اعض��ا تحمیل کند 
و اروپ��ا عم��ال در برابر آن قرار گرفت که نشس��ت 
گ��روه 20 و مخالفت با تعرفه های اقتصادی آمریکا 
حلق��ه تکمیلی آن بود. ترامپ در حالی به انگلیس 
سفر کرد که نتیجه آن، اعتراض های مردمی علیه 

آمریکا بود. 

آمری��کا تهدیدات خ��ود را  علیه ای��ران افزای��ش داده گ�زارش ی�ک
اس��ت، توئیتی که ترامپ علیه جمهوری اسالمی 
نوشته حاوی تهدیداتی است که نشان از عصبانیت 
و خشم او از پاسخ قاطع و انقالبی رئیس جمهور به 

رفتارهای حکام ایاالت متحده دارد.
ترام��پ نبای��د افتضاحاتی ک��ه در تاریخ 
آمریکا به واس��طه ایران به ب��ار آمده فراموش 
کند. افتضاحاتی که نش��ان از ضعف در قدرتی 
اس��ت که ادع��ا می کند می تواند ب��ا آن قدرت 
پوش��الی ایران را پش��یمان کن��د. آمریکایی ها 
سال ها اس��ت که مقابل یک کش��ور قدرتمند 
و مقت��در وارد جنگ نش��ده اند، ه��ر چه بوده، 
کش��ورهایی ضعیف و کوچ��ک را مورد حمله 
نظامی قرار داده اس��ت اما باز ه��م مقابل آنها 

نتوانسته به پیروزی دست یابد.
برای ی��ادآوری باید به آقای ترامپ توصیه 
کنیم، فیلم بازداش��ت س��ربازان وی��ژه نیروی 
دریایی ارتش آمریکا را در آب های خلیج فارس 
چندبار تماش��ا کن��د، تا درک کن��د که با چه 

کشوری طرف است.
اینگونه نیس��ت که آمریکا دست به ماشه 

باشد و آن را فشار دهد و ایران دست و پا بسته 
تنه��ا تماش��اگر آن حمله باقی بماند، هش��دار 
فرمان��ده کل قوا حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای 
را بای��د آوی��زه گوش خود کند ک��ه زمان بزن 

و درروی��ی تمام ش��ده اس��ت، 
متجاوز در هر نقطه ای که باشد 
هدف قرار خواهد گرفت. کافی 
اس��ت یکبار دس��ت از پا خطا 
کند آنگاه پاسخ ایران دیدنی و 

پشیمان کننده است.
آمری��کا در زم��ان جن��گ 
تحمیل��ی ب��ا همراه��ی هم��ه 
کش��ورهای عربی منطقه، اروپا 
و شوروی س��ابق از رژیم صدام 
حمایت کردند، پیش��رفته ترین 
س��الح ها را در اختی��ار او قرار 
دادند دالرهای نفتی آل س��عود 
نگ��ه  س��رپا  را  ص��دام  رژی��م 
داشت، اما در مقابل این هجوم 

همه جانب��ه، این ایران بود که توانس��ت ارتش 
صدام را شکس��ت دهد و پیروزی را به دس��ت 

آورد. صدام اکنون کجاست؟

ای��ران در دوران 8 س��ال دفاع مق��دس از 
کمترین س��الح های آن روز ه��م بی بهره بود، 
اما توانس��ت ایس��تادگی کن��د و متجاوزی که 
حمایت گسترده می شد، شکست دهد، اکنون 
که جمهوری اس��المی ایران به 
نقط��ه اوج پیش��رفت در زمینه 
نظامی و تسلیحاتی دست یافته 
اس��ت، کار ساده ای نخواهد بود 
که آمری��کا بخواهد به مقابله با 

ایران بیاید.
ترام��پ نباید فراموش کند 
ک��ه ای��ران، عراق نیس��ت، اگر 
ادعا می کن��د که رفت��ار ایران 
در خلیج فارس دوس��تانه شده 
و از حضور و هش��دار نیروهای 
ایران��ی در خلیج ف��ارس خبری 
نیست، نه به خاطر عقب نشینی 
نیروه��ای دالور ارتش و س��پاه 
است بلکه به خاطر عقب نشینی 
نیروها و ناوهای آمریکایی از منطقه اس��ت که 
کمتر شاهد تقابل نیروی دریایی ایران و آمریکا 

در خلیج فارس هستیم.

آق��ای ترامپ ارت��ش آمریکا تنه��ا توانایی 
س��رنگون کردن هواپیمای مسافربری را دارد. 
ارتش و س��پاه ایران گزینه ها و توانمندی  های 
ق��درت زیادی در خ��ود و در منطقه دارند که 
اندکی از آنها کافی است تا اهداف متحرک در 
خلیج فارس و پایگاه های نظامی در کش��ورهای 
منطقه به آتش کشیده شود. نوع موشک هایی 
که ایران آنها را س��اخته است، منطبق با همه 
اهدافی است که برای ایران هنگام جنگ آماده 
شده است. از موشک های زمین به زمین گرفته 
تا موش��ک های سطح به س��طح، دریا به دریا، 
اژدره��ای ویرانگر و خالص��ه هر آنچه که برای 
نابودی ناوها و پایگاه های آمریکایی در منطقه 

نیاز است.
آقای ترامپ اش��ک س��ربازان ویژه نیروی 
دریایی آمریکا را به خاطر داشته باشید. به یاد 
بیاوری��د که چگونه پهپاد پیش��رفته آمریکا در 

دام ایران گرفتار شد.
 ژنرال ه��ای آمریکای��ی اگ��ر از جن��گ و 
توانایی ه��ای ای��ران اندکی با خبر باش��ند که 
هس��تند، ترامپ را از رویارویی با ایران بر حذر 

می دارند.

سیاست روز ساماندهی 
موسسات غیرمجاز را بررسی می کند؛

غیرمجازهای 
قدرتمند

باج�ه گ�روه معیش�ت  روز گذش��ته مع��اون  نظارت بانک مرکزی با تأکید بر اینکه امروز پش�ت 
در کشور موسس��ه مالی غیرمجاز مؤثر به صورت فعال نداریم، از 
ساماندهی کامل تعاونی های اعتباری تا پایان تابستان خبر داد. 

ای��ن گفت��ه وی در حالی مطرح ش��ده که تا پی��ش از این و 
در س��ال های متمادی کارشناس��ان و منتقدان اقتصادی همواره 
نس��بت به این موضوع هشدار های الزم را داده و اعالم می کردند 
که موسس��ات مالی غیرمجاز نه تنها اعتم��اد عمومی را به خطر 

می اندازند، بلکه امنیت کشور را نیز خدشه دار می سازند. 
اگر گوش کس��ی سال های س��ال به این هش��دارها بدهکار 
نبود و عاقبت رش��د قارچ گونه این موسس��ات آن ش��د که حجم 
قاب��ل توجهی از پول مردم ناپدید و نقدینگی س��رگردان جامعه 
به جایی رس��ید که امروز ش��اهد 1600میلیارد تومان نقدینگی 
در جامع��ه و س��که 3 میلیون و 100 هزار توم��ان و دالر 9 هزار 

تومانی هستیم.

صفحه 6

تجاوزات متعدد ارتش صهیونیستی به سوریه 
وزیر خارجه روسیه را راهی تل آویو کرد

الوروف حامل 
هشدارهای مسکو 

برای نتانیاهو


