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در فضایی امنیتی برگزار شد
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خرجی که حرف
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روحانی بهجای توضیح درباره عملکردش ،چه گفت؟!

لوایح چهارگانه همچنان در دستور کار

پنج سال گذشت
و هنوز «باید» انجام دهیم!
ایرنا

رزمایش والیت  97توسط نیروی دریایی ارتش
جمهوری اس�لامی ایران برگزار شد .رزمایشی که
ش��امل یک جنگ دریایی واقعی بوده و در جریان
آن برای نخستینبار در تاریخ رزمایشهای دریایی
ایران در خلیجفارس موش��کهایی از زیردیاییها
شلیک میگردد.
ای��ن رزمای��ش در حالی برگزار ش��ده که یک
اصل در حاش��یه آن قابل توجه اس��ت و آن تالش
محافل رس��انهای و سیاس��ی عرب��ی و غربی برای
نسبت دادن این رزمایش به رزمایش «سپر جزیره
مش��ترک  »10اس��ت که از دیروز در عربستان با
حضور کش��ورهای عربی حوزه جنوبی خلیجفارس
آغاز شده است.
محافل رس��انهای و سیاس��ی غرب��ی ،عربی و
عبری تالش دارند تا چنان وانمود س��ازند که این
رزمای��ش مرتبط با رزمایش والیت  97اس��ت که
در چارچوب تقابل عربی با ایران برگزار میش��ود.
این ادعاها در حالی مطرح ش��ده که مروری بر این
رزمایشها و برگزارکنندگان آنها چند نکته اساسی
را آشکار میسازد.
نخس��ت ترکی��ب برگزارکنن��دگان ای��ن
رزمایشهاست .رزمایش والیت  97با جوانان ایران
زمین برگزار میش��ود و جوانان ایرانی هس��تند که
برای دفاع از مرز و بوم کشور ،ارتقای آمادگی خود،
ای��ن رزمایش را برگزار میکنند .اما رزمایش س��پر
جزیر نه با نیروی بومی این کش��ورها بلکه بیش��تر
مزدورانی هس��تند که از سایر کش��ورهای عربی و
آفریقایی اجیر شده عربستان و امارات هستند.
دوم نح��وه برگ��زاری این رزمایشها اس��ت.
جهانی��ان اذع��ان دارند که رزمایشه��ای ایران از
جمله رزمایش والیت  97با تجهیزات و سالحهای
بومی ایران برگزار میش��ود که برگرفته از اقتدار و
توان باالی ایرانی اس��ت ح��ال آنکه رزمایشهایی
مانند س��پر جزیره تمام��ا با س�لاحهای اجارهای
ساخت غرب برگزار میشود .در اصل این کشورها
به جای س��نجش ت��وان نظامی خود ب��ه آزمایش
س�لاحهای غربی میپردازن��د و این یعنی ضعف و
ناتوانی کش��ورهای مذکور که واه��ی بودن ادعای
اقتدار آنان در برابر ایران را آشکارتر میسازد.
س��وم آنکه یک س��وال اساسی مطرح است و
آن اینک��ه رزمایشهای مذکور چه س��ودی برای
امنی��ت منطقه به هم��راه دارد؟ مروری بر کارنامه
س��پر جزیره و نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی
ایران پاس��خ دقیقی به این پرس��ش است کارنامه
س��پر جزیره را در دو منطقه میتوان مشاهده کرد
ابتدا در س��ال 2011که سپر جزیره برای سرکوب
مردم بحرین وارد این کش��ور ش��د و جز کشتار و
نابودس��ازی کارنام��ه دیگری ن��دارد مرحله بعدی
آن در س��ال  2015بوده که جنگ تمام عیار علیه
یمن را آغاز کردند و در طول  4س��ال ،کش��تار و
ویرانسازی سراسری این کشور را رقم زده اند.
جالب توجه آنکه س��پر جزیره در حالی ادعای
اقدام برای امنیت منطقه س��ر میدهد که حمایت
از تروریستها در سوریه و عراق تنها کارکرد آنان
بوده است .اما در نقطه مقابل جهانیان اذعان دارند
که ت��وان نظامی ایران برای مبارزه با تروریس��م و
برقراری امنیت بوده است.
در حوزه زمینی حضور مستش��اری ایران در
عراق و سوریه تروریسم را زمینگیر کرد .در حوزه
هوایی ،پاس��خهای موش��کی ایران به تروریستها
نظی��ر آنچه در دیرال��زور صورت گرفته تحس��ین
جهانیان را به همراه داش��ته است .نیروی دریایی
جمهوری اسالمی ایران نیز نه تنها در خلیجفارس
بلک��ه در آب راههای بینالمللی از جمله در دریای
س��رخ علی��ه دزدان دریای��ی اقدام ک��رده و نقش
بسزایی در امنیت جهان داشته است.
نکته مهم آنکه یکی از اصول امنیت در منطقه
تقویت مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی است.
سپر جزیره از زمان تاسیس هیچ اقدامی در جهت
حمایت از فلس��طین و مقابله با رژیم صهیونیستی
صورت نداده و حتی گزارشها نش��ان میدهد که
برخی از س��ران عرب در کنار صهیونیستها علیه
فلسطین قرار گرفتهاند.
حضور برخی س��ران عرب در نشس��ت ورشو
نمودی از این خیانت به فلس��طین است در نقطه
مقاب��ل جمهوری اس�لامی هم��واره در کنار ملت
فلس��طین و مقاومت منطقه بوده که آزادی لبنان،
شکست صهیونیستها از فلس��طینیها و لبنان و
نیز شکست طرح س��لطه صهیونیستها و حامیان
آن بر سوریه ،نمودی از آن است.
با توجه به این ش��رایط است میتوان دریافت
که چرا کش��ورهای غربی تحرکات گس��تردهای را
برای ایرانهراسی و تخریب جایگاه منطقهای ایران
در پی��ش گرفته و برآنند ت��ا روابط میان ملتهای
منطقه و ای��ران را تخریب نمایند میتوان دریافت
چرا آنها تحریمها و فش��ارهای گسترده علیه ایران
را در پی��ش گرفته که مح��ور آن را مقابله با توان
نظامی و موفقیت منطقهای ایران قرار دادهاند.
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آیا میتوان
ابهامات اف.ای.تی.اف
را برطرف کرد؟!

چقدر خوب در نامزدی ماندید!
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بحث و بررسی پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف
گــ�زارش دو
به مانن��د دوران مذاکرات هس��تهای اس��ت،
بخشی از ظرفیت مدیریتی و تصمیمگیری کشور مشغول این است
صفحه 2
که آیا به سازمان اف.ای.تی.اف بپیوندیم یا نه.

یادداشت یک

سردار سالمی:

اگر گزینه دشمن جنگ باشد سرتاسر تهاجم میشویم
هیچ امتیازی به دشمن نمیدهیم

جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب
اس�لامی گفت :تمام جهان این نکت��ه را بدانداگر
گزینه دشمن جنگ باشد سرتاسر تهاجم میشویم
و تا دهها نفر از دش��من را نکش��یم ی��ک نفر از ما
شهید نمیشود.
سردار حس��ین س�لامی در گردهمایی بزرگ
رزمن��دگان و آزادگان دوران دفاعمق��دس ک��ه در
مص�لای بزرگ امام علی(ع) ش��هر کرم��ان برگزار
شد با تبریک والدت حضرت زهرا(ع) اظهار داشت:
حضرت زه��را(ع) بهترین هدیه الهی بود و خداوند
آن حضرت را خیر کثیر نامید.
وی با تسلیت شهادت  27الله سرخ از پاسداران
در حادثه تروریس��تی سیستان گفت :خدای متعال
را سپاس��گزارم که امروز این توفیق را پیدا کردم تا
در جمع رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت
در استان کرمان حضور پیدا کنم.
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب
اس�لامی با بیان اینکه "ش��ما برگزی��ده خدا بودید
و خداوند ش��ما را شایس��ته جهاد قرار داد" یادآور
شد :رزمندگان ما تاریخی سرشار از حماسه و عزت
خلق کردند.
وی با اشاره به اینکه لشکر  41ثاراهلل یک لشکر
آسمانی بود که به هر خطی میزد آن را میشکست
و هن��ر آن ف��راری دادن دش��من ب��ود ،گفت :این
لشکر فرمانده دالور ،رش��ید و نامآوری بهنام قاسم
س��لیمانی داش��ت که امروز هم مانند ستارهای بر
آسمان پرافتخار ایران و جهان میدرخشد.
سردار سالمی با ابراز اینکه کرمان سرزمینی با
تاریخ کهن با مردمانی وفادار و ش��جاع ،اهل ایثار و
محب اهلبیت(ع) ،والیتمدار و مجاهد دارد عنوان
کرد :هر ملتی برای یافتن هویت خود نیازمند یک
منبع تولید هویت اس��ت تا ریش��ه خ��ود را از آن
دریافت کند و عاشورا منبع هویتبخش مسلمانان
و ش��یعیان است و به ما روح مردانگی و جوانمردی
آموخت تا با الهام از روح عاش��ورا در مقابل ظالمان
و ستمگران بایستیم.
وی با اش��اره به اینکه امروز دفاعمقدس هم به
ی��ک منبع هویت تبدیل ش��ده و مردانی با الهام از
واقعه عظیم عاش��ورا حماسهای خلق کردند ،اما در
این حماس��ه امام تنها نماند بیان کرد :دفاعمقدس
مولد فرهنگ ش��هادت و مقاومت بود و شهدا مظهر
قدرت اسالم و ایران بودند.
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب
اس�لامی با اظهار اینکه "وقتی ش��هدای ما ش��هید
میش��دند نهتنها قدرت س��پاه اس�لام کم نمیشد
بلک��ه روح جدیدی بر پیکره امت اس�لامی جاری
میشد" افزود :فرهنگ شهادت تولیدکننده قدرت
ب��ود و قدرتهای بهظاهر ب��زرگ در مقابل روحیه
شهادتطلبی ما کم آورند.
وی با تأکید به اینکه ملتی که مرگ در راه خدا
را با زندگی جابهجا میکند شکست نخواهد خورد
و از هیچ قدرتی هرچقدر بزرگ باش��د نمیهراسد

و تسلیم دشمن نمیش��ود گفت :شهادت فرهنگ
پیروزی و نسخه تسلیمناپذیری یک ملت است.
س��ردار س�لامی با بیان اینکه امام(ره) فرمود
ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد و رهبر عزیز ما
فرمود شهدا مظهر قدرت ایران هستند ،اضافه کرد:
هرچه ما امروز از اس��تقالل ،آزادی یعنی دور بودن
از تأس��ی بیگانگان ،کرامت ،بزرگی ،عزت ،امنیت،
ش��کوه و پیشرفت در جامعه میبینیم حاصل خون
ش��هدا و تحمل اس��یران آزاده و جانبازی جانبازان
است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه ش��هدا نهتنها آن زمان
کش��ور را از شکس��ت نجات دادند بلک��ه امنیت را
برای همیشه تاریخ سرزمین ایران بهارمغان آوردند
گفت :بعد از دفاعمقدس جنگهای زیادی پیرامون
کشور ما انجام شد اما ایران آزاد و سربلند و مستقل
باقی ماند و امروز بهعنوان مظهر قدرت اس�لام در
مقابل تمام دنیا میدرخشد.
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب
اس�لامی ب��ا بی��ان اینک��ه طراح��ی عملیاتهای
پیچیدهای که در تاریخ جنگهای جهان شگفتیآور
اس��ت فقط توس��ط مردانی انجام ش��د که لبریز از
شهادت بودند ،تصریح کرد :ما با شهادت زندهایم و
شهادت رمز حیات و جاودانگی ماست.
وی ب��ا ابراز اینکه "امروز هم فرهنگ ش��هادت
همانند دوران دفاعمقدس در روح جوانان ما حاکم
اس��ت" ،گفت :بای��د جنگ با دش��من را در میدان
خاتمه داد و آن وقت به میدان سیاس��ت رفت و ما
این تجربه را از دفاعمقدس داریم.
سردار س�لامی با اظهار اینکه "دشمن هر وقت
از م��ا اراده دید سس��ت ش��د و درس بزرگ ش��هدا
نترس��یدن از دشمن است" ،افزود :خانه دشمنان ما
عنکبوتی است و قرآن این وعده را به ما داده است.
وی با اشاره به اینکه "ما در سختیها رشد پیدا
کردیم و میدانیم آسایش از سختیها آغاز میشود"
گفت :ما ظرفیت خود را در جنگ شناختیم و وقتی
از مقاومت حرف میزنیم میدانیم دش��منان ما به
ناتوانی و زوال رسیدند و ملت ایران در اوج اقتدار و
عزت نسبت به هر زمان دیگر هستند.
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب
اس�لامی با تأکید به اینکه "ما امروز تا آیندهای که
به پیروزی نهایی برس��یم در مقابل دشمن خواهیم
ایستاد" یادآور ش��د :چهل سال انقالب به ما نشان
داد ک��ه با مقاومت ،زودتر و با هزینه کمتر میتوان
موفقیت کس��ب کرد پس اگر میخواهید در میدان
دش��من ب��ازی نکنید از هیچ چیز نترس��ید چراکه
خداوند با ما اس��ت و خلف وع��ده نمیکند و وعده
الهی پیروزی اسالم است.
وی ب��ا بیان اینک��ه مذاکره ،س��ازش و تعامل،
بازی در میدان دش��من است و س��ازش با دشمن
وحدتش��کن و سس��تکننده ارادههاس��ت گفت:
مقاومت ما را به نتیجه میرساند و در مقاومت هیچ
امتیازی به دشمن نمیدهیم اما در مذاکره مجبور

به دادن امتیاز هستیم.
س��ردار س�لامی با ابراز اینکه "ما جنگیدهایم
که فرهنگ مقاومت را باال ببریم نه تس��لیم ش��ویم
و همراهی با دش��من میش��ود همان نس��بت گاو
ش��یردهی که به ملت و س��ران عربس��تان دادند"
تصریح کرد :در هر میدانی باید پاس��خ دش��من را
در می��دان داد و در می��دان اقتصاد هم باید جواب
دشمن را در میدان داد.
وی با اظه��ار اینکه "تمام جه��ان این نکته را
بداند که وقتی س��خن از شهادت میگوییم به این
معنا نیس��ت که ما میایس��تیم تا دشمن بر سر ما
بریزد و ما را بکشد" گفت :اگر گزینه دشمن جنگ
باش��د سرتاسر تهاجم میش��ویم و معنای شهادت
کشته ش��دن یکطرفه ما نیس��ت و تا دهها نفر از
دشمن را نکشیم یک نفر از ما شهید نمیشود.
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب
اس�لامی با بیان اینکه "با هیچ کش��وری سر جنگ
نداریم که آغازکننده جنگ باش��یم اما اگر کس��ی
بخواهد تهاجم کند دیگ��ر او را رها نخواهیم کرد"
اضافه کرد :در جنگ ،آغاز ممکن اس��ت با دش��من
باشد اما پایان حتماً با ما است.
وی ب��ا تأکید به اینکه "ما جن��گ اقتصادی را
ه��م با تدابیر نورانی رهب��ر عزیزمان امام خامنهای
پشت سر خواهیم گذاشت و بهفضل الهی در میدان
اقتص��اد مقاومتی پاس��خ دش��من را خواهیم داد"
گفت :به دش��من نشان میدهیم که از هر مسیری
که بهسمت ملت ایران بیاید شکست میخورد.
سردار سالمی با بیان اینکه "اگر دشمن ناتوان
نبود چرا از ما درخواس��ت داشتند که نفوذمان در
منطق��ه را خاتمه بدهیم" عنوان ک��رد :امروز نفوذ
انق�لاب اس�لامی ،جهان اس�لام را بی��دار کرده و
جوانان بیرق جهاد را در دست گرفتند.
وی با تصریح به اینکه "سیطره سیاسی دشمن
از س��رزمینهای اس�لامی جمع خواهد شد و او را
مح��و خواهیم کرد" گف��ت :ما از مش��کالت عبور
میکنیم چراکه ملت ما بزرگتر از مش��کالت است
و ایران امروز دیگر ایران چهل س��ال پیش نیس��ت
و یک ایران قدرتمند برای شکس��ت دادن و پیروز
شدن در مقابل دشمنان اسالم است.
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب
اسالمی با بیان اینکه مادامی که ملت ایران در پرتو
والیت مس��یر خود را طی میکند شکس��ت ندارد
اف��زود :مقاومت ما در عرصه اقتصادی هم بهمعنای
سکون نیست و برای تولید و منفعت اقتصادی گام
برمیداریم و ایران را میسازیم.
وی ب��ا ابراز اینکه رهبر معظ��م انقالب در گام
دوم انقالب منشور س��عادت ملت را ترسیم کردند
بی��ان ک��رد :در آغاز گام دوم انق�لاب در حالی که
قدرتمندتریم و دش��من را میشناسیم با اعتماد به
نفس و توکل بیش��تر و با داشتن جوانان و مردمی
آگاهت��ر و رهبری حکیم بر دش��من پیروز خواهیم
شد.

بانک مرکزی یا لولویسرخرمن!
حسن روانشید
روزنامهنگار پیشکسوت

یعنی در کش��ور هشتاد میلیون نفری
ایران یک مدیر مالی قَدر پیدا نمیشود که
بتواند علیرغم همه مشکالت و معضالت
موجود در ش��بکه بانکی کش��ور مدیریت
مرک��زی آن را همراه با اطالعات و توانایی
باال به عهده بگیرد؟!
ت��ا زمانی ک��ه چرخ ب��ر همین محور
اقتصادی بچرخد بای��د منتظر بود که هر
روز اتفاقات ناخواس��ته و ت��ازه در گردش
بانک��ی بیفت��د و امنیتی برای س��پرده و
سودهای آن وجود نداشته باشد! که البته
اگر بازهم در بی��ن آنها خاوریهایی هم
پیدا ش��ود تا نقش گاو ن ُه من ش��یرده را
بازی کنند تکلیف معلوم است!
بان��ک مرک��زی در همه کش��ورهای
دنیا وجود دارد که هرکدام اس��م و رسمی
جداگانه برای خود دارند و از جمله میتوان
به ینگهدنیا یا سرزمین یانکیها اشاره کرد
که تحت عن��وان وزارت خزانهداری عنان
همه سررشتههای اقتصادی را قاطعانه در
دس��ت دارد که هیچکس نتواند دالری را
جابجا کرده یا شستشو دهد و این وظیفه
تنها در اختیار دولت است نه آحاد جامعه
و امروز همه مردم ما میتوانند با استفاده
از نق��اط ضع��ف بان��ک مرکزی خ��ود در
صورت کمبود خصلت تقوا در وجودش��ان
دست به پولشویی در حرفه خود بزنند!
اگرچه مدیران ای��ن بانک و بخصوص
آخری��ن آنها مانورهایی س��خت پیرامون
پیش��گیری از پش��ت کردن به قوانین در
بانکها را به انجام رسانده اما هنوز هم این
نهاده��ای مالی که با س��پردههای مردم به
قدرت رسیده ضمن استفاده از دور زدنهای
معمول در قوانین و نصب پوسترهای بدون
شرح که با فونت بزرگ تنها نوشت ه شده 20
درصد ،به کار خود ادامه میدهند و سپرده
را با س��ود  20درصد پسانداز مینمایند و
تس��هیالت را با پشتوانه و بهرههای توافقی
پرداخت میکنند!
هن��وز ه��م س��ودهای روزش��مار به
فرم��ی دیگ��ر و در ن��وع پوش��ش مخفی
پرداخت میش��ود و درآمده��ای بانکی از
طرق مختل��ف از جمله نگه��داری وجوه
مجهولالهویه به دلیل عدم اطالعات کافی
توسط صاحبان آنها بدون پرداخت سود
زمان نگهداری تأمین میشود!
ش��رح عملیات حرف��های در بانکها
همراه با قراردادهای چاپش��ده در پشت

فرم درخواس��ت که با کوچکترین شماره
فون��ت به چاپ رس��یده تا ب��رای مطالعه
نیازمند ذرهبین باشد متقاضیان مستأصل
دریاف��ت تس��هیالت را ناچار میس��ازد تا
آنها را چشم بسته امضا نموده و به بانک
وکالت قانونی برای هر اقدامی را بدهند! در
حالیکه سیس��تمهای دریافت و پرداخت
اگرچه در ظاهر پیشرفته ،مکانیزه و آنالین
گردیده اما س��نتهای پوس��یده مراودات
بانکی که همیشه سود یکطرفه را ملحوظ
میدارد همچنان پابرجاست!
پرواضح است تا زمانی که بانک مرکزی
نتواند ب��ه این معضالت پیچی��ده داخلی
سروس��امان دهد ،قادر نیس��ت مشکالت
بیرونی اقتص��اد را مدیریت نماید بنابراین
مدی��ران ارش��د در نهاد مرک��زی اقتصاد
روش را بر فرار به جلو متمرکز میکنند تا
هرچند وقت یکبار به مصاحبه مطبوعاتی
بپردازن��د و با اظهارنظرهای توجیهی توپ
را در زمین دیگران بیندازند!
این روزه��ا رئیسکل بان��ک مرکزی
در یادداش��تی اینس��تاگرامی دلیل رشد
ن��رخ ارز را در روزه��ای اخیر در ارتباط با
اف.ای.تی.اف میدان��د! عبدالناصر همتی
در یادداش��ت خ��ود در خص��وص دالیل
رش��د ن��رخ ارز میگوید« :ط��ی چند روز
گذش��ته بازار ش��اهد نوس��انات همراه با
رش��د نرخ بوده در حالی که از اوایل هفته
قب��ل با مجوز صادره به آن بخش از صادر
کنندگانی که در خصوص نحوه برگرداندن
ارز خود به چرخ��ه اقتصاد عملکرد خوبی
داش��تهاند ،قاعدتاً باید شاهد عرضه بیشتر
ارز و کاه��ش نرخ آن میبودی��م! اما چرا
اینگونه میش��ود؟ که دلیل آن برمیگردد
به مصوب��ه آزادی ورود دهه��ا قلم کاال از
طریق مرزنشینان و ملوانان که در شرایط
تحریم و محدودیتهای ارزی ،این دسته
از تصمیمات ،واردات اجناس غیرضروری
در موقعیت زمانی ،تحریم را افزایش داده
و قطع��اً موج��ب افزایش تقاض��ای ارز در
س��لیمانیه ،دبی ،ه��رات و ...و متعاقباً در
بازار ایران شده است!
از هیأت محت��رم وزیران ب��هفوریت،
تجدی��د نظ��ر در ای��ن مصوب��ه را خواهم
خواس��ت .باید روش دیگری برای این کار
یاف��ت .امروز ثب��ات بازار ارز برای کش��ور
امری بس��یار ضروری است که البته عامل
مه��م روانی اف.ای.تی.اف هم مزید بر علت
شده است و اطالعات دریافتی حاکی است
در این مقطع نیز احتماالً تعلیق بسیار زیاد
میباشد» .اینک با توجه به اظهارات ریاست
بانک مرکزی به این نتیجه میرس��یم که
این بان��ک مرک��زی در تصمیمگیریهای
کالن اقتصاد نقش محور اصلی را ندارد!

