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راهپیمای��ی 13 آبان 97 برگزار ش��د و مردم 
طبق معمول و همیشه در »صحنه« حضور داشتند 
و اتفاقا این بار پررنگ تر از همه ی سال های قبل به 
خیابان ها آمدند تا جواب آن مردِک موبوِرگس��تاخ 

را بدهند.
ام��ا دریغ از حضور یک��ی از اعضای کابینه که 
مثال به نمایندگی »دول��ت« پا به میدان بگذارد و 
کنار مردم بایستد. اشتباه نشود. ما اینقدر می دانیم 
که حض��رات »معذوری��ت« دارند و ن��ه می توانند 
مشت های شان را گره کنند و نه »مرگ بر امریکا« 

را حتی توی دل شان بگویند.
ام��ا واقعا تا ِکی قرار اس��ت »م��ردم« به جای 
مس��ئوالن کار کنند؟ تا ِکی آن��ان باید در میدان 
عمل »انقالبی« بودن خود را بارها و بارها به اثبات 
برس��انند و »اغلب« مس��ئوالن ما فقط از پش��ت 

میکروفون »شعار« بدهند؟
لطفا به این اظهارات دقت کنید:

»همواره 13 آبان روز مقصر بودن و جانی بودن 
آمریکا در تاریخ بوده اس��ت و امسال هم 13 آبان 
به معنای یک ظلم جدید از طرف آمریکایی هاست، 
ولی مل�ت ایران در همه مواقع ایس��تادگی کرده 
و در ای��ن 13 آبان نیز  ایس��تادگی خواهد کرد.« 

)رئیس جمهور/ 9 آبان/ جلسه هیئت دولت(
»حض��ور باش��کوه مردم در مراس��م 13 آبان 
امسال در سراسر کشور مشخص می کند که مردم 
ایران با گذشت 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی، 
همچن��ان ب��ا آرمان های انقالب اس��المی پیوندی 
عمیق و ناگسس��تنی دارن��د.« )رئیس جمهور/ 13 

آبان/ جلسه هیئت دولت(
»م�ردم با حضور گس��ترده و شکوهمند خود 
در ای��ن راهپیمایی و اع��الم آمادگی برای وحدت، 
انس��جام، مقاومت و ایس��تادگی در برابر دشمنان، 
بر توطئه های جدید آمریکا خط بطالن کشیدند« 
و »ن��ه ملت ایران، ناامید و خس��ته می ش��ود و نه 
ایران شکس��ته می ش��ود و تضعیف می شود؛ ایران 
ب��ه قدرتمن��دی خ��ودش ادامه می ده��د و ملت 
ایران ه��م امیدوارانه راه خودش را ادامه می دهد« 
)رئیس جمه��ور/ 14 آبان/ دیدار معاونین و مدیران 

وزارت امور اقتصادی و دارایی(
»دیروز که سیزده آبان بود روزی بود که مردم 
ما ب��ه آمریکا نه گفتند« و »مردم با حضورش��ان 
در مراس��م دیروز نش��ان دادند با نظام هس��تند و 
تبلیغات گروه های ضدانقالب بی تأثیر اس��ت و این 
نظام دست خوردنی نیست« )وزیر امور خارجه/ 14 

آبان/ صحن مجلس شورای اسالمی(
حاال س��وال اینجاس��ت، وقتی مردم این همه 
کار خود را به خوبی انجام می دهند، و ش��ما هم به 
تمجید رفتار آنها می پردازید، مسئوالن چه زمانی 

تصمیم می گیرند کمی شبیه آنان باشند؟
مردم فقط برای همین روزها »مردم« هستند؟ 
هر وقت انتخاباتی باش��د و ش��ما به رای آنها نیاز 
داشته باش��د؟ هروقت قرار باشد به منتقدان خود 

فشار بیاورید؟ 
یک س��ال و نیم از انتخابات گذشته است، اما 

هنوز مسئوالن در حال »شعار« دادن هستند. 
هنوز در برجام »پاره« ش��ده مانده اند و بعد از 
آنک��ه قرار بود تحریم ها را بردارد و آب و نان مردم 
را حل کند و نش��د، بعد از آنکه قرار بود س��ایه ی 
جنگ را بردارد و باعث ش��د کش��ورهای بی عرضه 
هم برای ما خط و نش��ان بکشند، بعد از آنکه قرار 
بود غیرقابل اعتماد بودن امریکا را اثبات کند! حاال 

قرار است برای ما برد سیاسی بیاورد. 
ح��اال از ای��ن برد سیاس��ی چه چی��زی عاید 
سفره های آب رفته مردم می ش��ود؟ معلوم نیست. 
چه کمکی به اقتصاد ولنگار ما می کند؟ مش��خص 

نیست!
آقایان مسئول! 

قرار نیس��ت مردم تحریم ه��ا را تحمل کنند، 
مردم در راهپیمایی ها حضور داش��ته باشند، مردم 
شهید و جانباز بدهند، مردم پاسخ امریکا را بدهند، 
مردم تس��لیم نشوند، مردم ایس��تادگی و مقاومت 
کنن��د، مردم در مقابل گرانی و س��وء مدیریت دم 
نزنند، مردم پای انقالب ش��ان بایستند و شما فقط 

تماشاچی باشید.
قرار نیس��ت کاری که شما باید انجام دهید را 

مردم عملی کنند و شما سودش را ببرید.
اگر به مردم ایمان دارید )که انش��اءاهلل دارید( 
کمی خودتان را شبیه آنها کنید. شبیه آنها زندگی 
کنید، شبیه آنها حرف بزنید، شبیه آنها رفت و آمد 
کنید، ش��بیه آنها غذا بخورید، شبیه آنها »حقوق« 

بگیرید و شبیه آنها خرج کنید.
اگ��ر نمی توانی��د، پ��س این ق��در از این ملت 
»مقاوم« مای��ه نگذارید که حوصله مان س��ر رفته 
اس��ت. اینقدر مردم را پش��ت ویترین ش��عارهای 
خودت��ان نگذاری��د و اینق��در نجابت م��ردم را به 
حس��اب های دیگر نگذارید. این ملت کارش را بلد 

است. شما چطور؟!
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مشکل از استانداردهای شماست نه نادیده گرفتن پیروزی ها توسط ما؛

باید شعارهای انتخاباتی هم عملی شود

 سوئیفت دسترسی 
برخی بانک های ایرانی را تعلیق کرد

س��امانه تراکنش های مالی بین بانکی موس��وم 
به س��وئیفت ب��ا انتش��ار بیانیه ای اع��الم کرد که 
دسترس��ی برخ��ی بانک ه��ا ایرانی را در راس��تای 
»ثبات و یکپارچگی نظام��ی مالی جهانی«  تعلیق 

کرده است.
با این حال، س��وئیفت در بیانیه خود مشخص 
نکرده اس��ت که دسترسی کدام بانک های ایران به 

سامانه سوئیفت قطع )تعلیق( شده است.
صبح دی��روز بود که وزیر خزان��ه داری آمریکا 
ب��ا تهدید ضمنی س��وئیفت گفته ب��ود که اگر این 
به تس��هیل صادرات نفت ای��ران کمک کند، تحت 

تحریم قرار خواهد گرفت.
 اس��توین منوچین گفته بود»ما به س��وئیفت 
]اعالم کردیم[ ک��ه در صورت ضرورت برای تداوم 
فش��ارهای اقتصادی شدید علیه نظام ایران، وزارت 
خزان��ه داری ]آمری��کا با ش��دت[ از اختیارات خود 
اس��تفاده خواه��د کرد و س��وئیفت اگر ب��ه تأمین 
خدم��ات پیام رس��انی مالی برای برخ��ی نهادهای 
مالی خاص مشخص ش��ده ]تحت تحری��م[ ایرانی 
 بپ��ردازد، ممکن اس��ت تحت تحریم ه��ای آمریکا 

قرار بگیرد.«

به همت آستان قدس رضوی 
در دهه پایانی ماه صفر؛

۵۰ ایستگاه خدمت رسانی در محورهای 
منتهی به مشهد برپا می شود

مع��اون اماک��ن متبرکه و امور زائران آس��تان 
قدس رضوی از برپایی ۵0 ایس��تگاه خدمت رسانی 
درون ش��هری و برون شهری در محورهای منتهی 

به شهر مشهد در دهه پایانی ماه صفر خبر داد.
س��ید خلیلی منبتی معاون اماک��ن متبرکه و 
ام��ور زائران آس��تان قدس رض��وی در گفت وگو با 
خبرنگار آس��تان نیوز گفت: بیش از ۵0 ایس��تگاه 
خدمت رس��انی درون ش��هری و برون ش��هری در 
محورهای منتهی به ش��هر مش��هد به همت خدام 
بارگاه آس��تان قدس رض��وی به صورت خودجوش 
دایر شده که خدمات ش��بانه روزی به زائران ارائه 

می دهند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در نق��اط صف��ر مرزی 
ایس��تگاه های خدمت رس��انی به زائران پیاده برپا 
ش��ده است، افزود: این ایستگاه  ها خدمات اسکان و 
پذیرایی را به صورت ۲4 س��اعته و توزیع صبحانه، 
نهار و شام را در ایستگاه های برون شهری به زائران 

پیاده ارائه می دهند.
منبت��ی تصریح کرد: س��عی داریم ت��ا زائران 
پی��اده حداقل یک وعده غذایی را از غذای متبرک 

میهمانسرای حضرت رضا)ع( بهره مند شوند.
وی اضاف��ه کرد: همچنین در این ایس��تگاه ها 
درمانگاه ه��ای کوچکی برای درمان س��رپایی زوار 
برپا شده که پزشکان نیز جزو خدمه آستان قدس 

رضوی هستند.

اخبار یک
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رئیس جمهور در جمع مدیران وزارت اقتصاد:

»مرگ بر آمریکا« را 
باید عملی کنیم

2

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی: 

نتیجه اقتصاد برجامی 
همین است که امروز می بینیم

1

رئی��س ق��وه قضایی��ه با  ن ا تاکید بر اینکه هیچ رأفتی می�����ز
در برخ��ورد دس��تگاه قضای��ی ب��ا مفس��دان 
اقتصادی وجود نخواهد داشت، به همه کسانی 
که به فکر ثروتهای بادآورده و س��وء استفاده از 
التهابات اقتصادی هس��تند هشدار داد که قوه 
قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام به س��راغ 

آنها خواهد رفت و قطعاً مجازات خواهند شد.
جلس��ه  در  الریجان��ی  آمل��ی  اهلل  آی��ت 
مسئوالن عالی قضایی، با اشاره به گرامیداشت 
سالروز تسخیر النه جاسوسی و روز ملی مبارزه 
با اس��تکبار جهانی، اظهار کرد: راهپیمایی این 
روز بس��یار پرش��کوه تر و بانشاط تر از سالهای 
گذشته برگزار شد و مردم بار دیگر با مشتهای 
گره کرده، انزجار خود را از اس��تکبار جهانی و 

سرکرده آنها یعنی آمریکا نشان دادند.
وی آمریکا را طاغوت اصلی زمان دانس��ت 
و ادامه داد: در ه��ر نقطه از جهان که جنایتی 
علی��ه مردم اع��م از انواع کودتاه��ا و ناامنی ها 
رخ می ده��د رد پ��ای آمری��کا را می توان دید. 
این روند را چهل س��ال اس��ت که درخصوص 
جمهوری اس��المی مش��اهده می کنی��م و اگر 
آمری��کا بخواهد بداند که چرا مردم ما از حکام 
این کشور متنفر هستند می تواند نیم نگاهی به 
فهرست بلندباالی اقدامات گذشته حکام خود 

علیه جمهوری اسالمی و مردم ایران بیاندازد.
آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی ب��ا اش��اره به 
راهپیمایی دیروز خاطرنش��ان کرد: امس��ال به 

دلیل نحوه برخورد آمریکایی ها با مردم، شاهد 
حض��ور معنادار مل��ت بصیر ایران در سراس��ر 
کش��ور بودیم؛ از این جهت که آمریکا بویژه در 
سالهای اخیر تالش کرده که با اعمال فشارهای 
س��نگین اقتصادی، مردم را از نظام جمهوری 
اس��المی جدا کن��د و اخیراً نیز ب��ا بکارگیری 
س��خیف ترین ترفندهای عملیات روانی مانند 
درج روزش��مار برای ش��روع تحری��م ها، ملت 
ای��ران را علیه نظام تحریک کن��د. در حالیکه 
هرچه توان تبلیغاتی در این زمینه داش��ته اند 
به کار بسته اند اما بازهم شاهد حضور مردم در 
راهپیمایی علیه استکبار جهانی و بویژه ایاالت 

متحده آمریکا بودیم.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به اس��تقامت 
چهل س��اله مردم در برابر دشمنی های آمریکا 
تاکید کرد: جمهوری اس��المی ای��ران و مردم 
بزرگ ما همانند برخی کش��ورها نیس��تند که 
بعد از دوش��یدن اموالش��ان به آنها گفته شود 
اگ��ر حمایت های ما نباش��د دو هفته هم دوام 
نمی آوری��د. م��ردم بصیر ما از پی��ر و جوان در 
شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک، با 
بینشی عمیق پای آرمانهای انقالب ایستاده اند 
و اجازه نداده اند این خواب دش��من که انقالب 
اس��المی چهل س��الگی خ��ود را نخواهد دید، 

تعبیر شود.
وی با بیان اینکه جمهوری اس��المی امروز 
قدرتمندتر از همیشه در مسیر رشد و بالندگی 
ق��رار دارد، به پیش��رفت های صنعتی و علمی 

کش��ور در عرصه ه��ای گوناگون اش��اره کرد و 
افزود: ایران اس��المی ح��رف اول را در منطقه 
می زند و آمریکایی ه��ا را با خفت روبه رو کرده 
است. در مقابل چنین عزتی شاهد رفتار حکام 
س��عودی با آن میزان ثروت ی��ا به قول آمریکا 
آن میزان ش��یردهی هستیم که مدام از سوی 

آمریکا تحقیر می شوند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیئت 
حاکم��ه آمریکا باید در جهت اصالح فهم خود 
گام ب��ردارد و رئیس جمهور این کش��ور فریب 
دروغ گویی ه��ای مش��اورین خ��ود را نخورد، 
تصریح کرد: براساس این محاسبات غلط تصور 
کرده اند که اگر س��ه ماه به ایران فشار بیاورند 
نظام جمهوری اسالمی ساقط می شود. حرکت 
دیروز مردم نش��ان داد ک��ه آمریکا باید در این 
خیال خام باقی بماند زیرا جمهوری اس��المی 
آب دیده است و مردم ایران نیز در طول تاریخ 
پرافتخ��ار خود در مقابل قوی ترین دش��منان 

ایستاده اند.
وی در بخش پایانی س��خنان خود با اشاره 
ب��ه تالش های دش��من برای ایج��اد تالطم در 
ب��ازار و اقتصاد کش��ور با هدف ایجاد ش��کاف 
می��ان مردم و نظام طی ماه ه��ای اخیر، گفت: 
در کنار این دش��منی ها ع��ده ای در داخل به 
دنبال س��ودجویی و کسب ثروت های بادآورده 
بودن��د. ما نیز ب��ه این افراد هش��دار دادیم که 
برخوردهایم��ان ج��دی و قاطع خواه��د بود. 
مجدداً اعالم می کنم که دستگاه قضایی ضمن 

حمایت کامل از سرمایه گذاری سالم و برخورد 
با افراد یا نهادهای��ی که به نحوی بخواهند در 
مقابل این قبیل سرمایه گذاری ها موانعی ایجاد 
کنند، به ش��دت با کس��انی که تالش دارند از 
رخنه ه��ای امنیتی و اقتص��ادی برای تحصیل 
مال و انباش��ت ثروت بادآورده اس��تفاده کنند 

مقابله خواهد کرد.
 رئیس ق��وه قضاییه با اش��اره به اقدامات 
اخیر دستگاه قضایی و صدور برخی آرا در این 
زمینه، یادآور ش��د: هیچ رأفت��ی در برخورد با 
مفس��دان اقتصادی نخواهد ش��د. البته روشن 
اس��ت که هیچکس به لح��اظ عاطفی از اینکه 
یک ش��هروند جمهوری اسالمی گرفتار عواقب 
اقدامات س��وء خود شود، خرسند نمی شود اما 
دنیاپرس��تی برخی افراد باعث می ش��ود که با 
ترجیح مناف��ع خود بر منافع مردم و به قیمت 
گرفتاری و عس��ر و حرج ی��ک ملت به چنین 

سرنوشتی دچار شوند.
آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی ب��ا توصیه به 
افرادی که در اندیشه سودجویی و بهره مندی 
از برخ��ی التهابات هس��تند، تاکی��د کرد: بهتر 
اس��ت تا راه بازگش��تی وجود دارد این افراد از 
تخلفات و جرایم خود دست بردارند زیرا قطعاً 
دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام با 
قاطعیت در مقابل مفاس��د اقتصادی ایستاده و 
اجازه نمی دهد که برخی با تالش برای کس��ب 
ثروت های ب��ادآورده منافع عم��وم مردم را به 

خطر بیندازند.

عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی با  بیان اینکه نتیجه اقتصاد برجامی همین دی�����دگاه
است که امروز در جامعه می بینیم، گفت: نمی شود همه چیز 
را ب��ه اراده دش��من گ��ره زد، اقتصاد مقاومتی اص��اًل در این 

کشور شروع نشد.
حسن رحیم پور ازغدی در همایش »تجربه شکست یک 
اندیش��ه« که به همت بسیج دانشجویی در دانشکده مدیریت 
دانش��گاه عالمه طباطبایی برگزار ش��د، با اش��اره به پیروزی 
انقالب اس��المی، تاکید کرد:  هیچ کش��وری در جهان قانون 
اساسی خود را به رای مردم نگذاشته است اما از بعد پیروزی 

انقالب امام)ره( این کار انجام داد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به نفوذ آمریکا 
در در ای��ران در دوران پهل��وی گفت:  قبل از پیروزی انقالب 
حتی عالی ترین مقامات رژیم پهلوی در مس��ائل مختلف باید 
با مقامات و مستش��اران آمریکایی مشورت می کردند و از آنها 
نظر می گرفتند پس با این وضعیت مشخص است که  ما نباید 

در آن زمان تحریم می شدیم.
وی ادامه داد: برخی ها تا نام اسالم در پسوند علوم انسانی قرار 

می گیرد می گویند علوم انسانی اسالمی را لیبرال ها قبول نخواهند 
کرد، ولی مگر غربی ها علوم انسانی سوسیالیست ها را قبول دارند؟ 

مگر ما علوم انسانی سوسیالیست ها یا لیبرال ها را قبول داریم؟
ازغدی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات منافقین 
علیه مردم اشاره کرد و ادامه داد: منافقین همانند موش های 
صحرایی چند س��وراخ احتیاطی به چند طرف برای خودشان 
حفر می کنند. هیچ وقت مشخص نیست حرف آن ها چیست 
و م��دام حرف خودش��ان را ع��وض می کنند و ب��ه اصطالح 

چندشخصیتی هستند.
ازغدی تصریح کرد: این افراد متاسفانه هنوز هم در میان 
مسئوالن ما هستند، افرادی که در یک روز متحجر هستند و 
در یک روز دیگر آنگونه روش��نفکر می شوند که کسی باورش 

نمی شود.
ازغدی گفت: در حوزه علوم سیاس��ی غربی ها ادعا دارند 
که از قرن 19 و آگوس��ت کنت، ما سیاست را علمی و عینی 
و ب��ه دور از نگرش های متافیزیک��ی و مذهبی می بینیم و بر 
همین اس��اس قواعد رفتار های سیاس��ی را کشف و داده ها را 

تجزیه می کنیم و سپس بر مبنای آن ها عمل می کنیم.

وی اف��زود: این حرف آن ه��ا هم غلط و ه��م دروغ بود. 
غربی ها بعد از این ادعا هایی که داشتند، همواره تحت پوشش 

علم سیاست، ارزش های فاسد خود را تبلیغ کردند.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی در ادامه با انتقاد از 
اظهارات برخی مس��ئوالن در زمان امضای برجام، اضافه کرد: 
برخی  به جای پاس��خگو بودن به ناکارآمدی اقتصاد برجامی، 
انتقاد کردند که چرا موش��ک هایتان را نشان دادید و روی آن 

نوشتید »مرگ بر اسرائیل«؟ 
وی گف��ت: ب��ه ج��رات می ت��وان گفت که نش��ان دادن 
موش��ک های ایران طی سال های گذش��ته، جنبه بازدارندگی 

بسیار زیادی داشته است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه اظهار داشت: 
بعضی از مس��ئوالن بعد از برجام گفتن��د که جان کری قول 

داده! ولی نتیجه قول کری چه بود؟
ازغدی با بیان اینکه نتیجه اقتصاد برجامی همین اس��ت 
که امروز در جامعه می بینیم، گفت: اقتصاد مقاومتی اصال در 
این کشور ش��روع نشد. نمی شود همه چیز را به اراده دشمن 

گره زد. این ملت چند بار باید از یک سوراخ گزیده شود؟

رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

در برخورد با مفسدان با قاطعیت عمل خواهد شد

شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( تسلیت بادسالروز رحلت پیامبر اعظم)ص( تسلیت باد

سیاست روز تبعات سیاست افزایش
سود سپرده بانکی را بررسی می کند؛

سایه سوءمدیریت
 بر نرخ سود

باج�ه گروه معیش�ت  ناکافی بودن نظارت  بانک مرکزی بر بانک ها اتفاقی اس��ت که پش�ت 
مربوط به دیروز یا امروز نیس��ت و مدت های مدیدی است که 
اقتصاد کشور درگیر چنین مساله است و به قدری این مسئله 
بحران آفرین ش��ده که روز گذش��ته نیز رئیس جمهور بارها و 

بارها در سخنان خود آن را مدنظر قرار داد و...

رزمایش مشترک پدافند هوایی والیت آغاز شد

امنیت و قدرت 
در آسمان من

صفحه 7

سیاست روز: پس از گذشت 6 ماه
از ضرب االجل رئیس جمهور به اروپا 

تا چه زمانی باید منتظر بمانیم؟

سخنگوی وزارت خارجه: 
به نقاط خوبی رسیدیم

کار پیچیده است!

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی: 
نتیجه اقتصاد برجامی همین است که امروز می بینیم


