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رزمایش والیت 97 توسط نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسللامی ایران برگزار شد. رزمایشی که 
شللامل یک جنگ دریایی واقعی بوده و در جریان 
آن برای نخستین بار در تاریخ رزمایش های دریایی 
ایران در خلیج فارس موشللک هایی از زیردیایی ها 

شلیک می گردد. 
ایللن رزمایللش در حالی برگزار شللده که یک 
اصل در حاشللیه آن قابل توجه اسللت و آن تاش 
محافل رسللانه ای و سیاسللی عربللی و غربی برای 
نسبت دادن این رزمایش به رزمایش »سپر جزیره 
مشللترک 10« اسللت که از دیروز در عربستان با 
حضور کشللورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس 

آغاز شده است.
محافل رسللانه ای و سیاسللی غربللی، عربی و 
عبری تاش دارند تا چنان وانمود سللازند که این 
رزمایللش مرتبط با رزمایش والیت 97 اسللت که 
در چارچوب تقابل عربی با ایران برگزار می شللود. 
این ادعاها در حالی مطرح شللده که مروری بر این 
رزمایش ها و برگزارکنندگان آنها چند نکته اساسی 

را آشکار می سازد.
ایللن  برگزارکننللدگان  ترکیللب  نخسللت 
رزمایش هاست. رزمایش والیت 97 با جوانان ایران 
زمین برگزار می شللود و جوانان ایرانی هسللتند که 
برای دفاع از مرز و بوم کشور، ارتقای آمادگی خود، 
ایللن رزمایش را برگزار می کنند. اما رزمایش سللپر 
جزیر نه با نیروی بومی این کشللورها بلکه بیشللتر 
مزدورانی هسللتند که از سایر کشللورهای عربی و 

آفریقایی اجیر شده عربستان و امارات هستند. 
دوم نحللوه برگللزاری این رزمایش ها اسللت. 
جهانیللان اذعللان دارند که رزمایش هللای ایران از 
جمله رزمایش والیت 97 با تجهیزات و ساح های 
بومی ایران برگزار می شللود که برگرفته از اقتدار و 
توان باالی ایرانی اسللت حللال آنکه رزمایش هایی 
مانند سللپر جزیره تمامللا با سللاح های اجاره ای 
ساخت غرب برگزار می شود. در اصل این کشورها 
به جای سللنجش تللوان نظامی خود بلله آزمایش 
سللاح های غربی می پردازنللد و این یعنی ضعف و 
ناتوانی کشللورهای مذکور که واهللی بودن ادعای 

اقتدار آنان در برابر ایران را آشکارتر می سازد.
 سللوم آنکه یک سللوال اساسی مطرح است و 
آن اینکلله رزمایش های مذکور چه سللودی برای 
امنیللت منطقه به همللراه دارد؟ مروری بر کارنامه 
سللپر جزیره و نیروهای مسلللح جمهوری اسامی 
ایران پاسللخ دقیقی به این پرسللش است کارنامه 
سللپر جزیره را در دو منطقه می توان مشاهده کرد 
ابتدا در سللال2011 که سپر جزیره برای سرکوب 
مردم بحرین وارد این کشللور شللد و جز کشتار و 
نابودسللازی کارناملله دیگری نللدارد مرحله بعدی 
آن در سللال 2015 بوده که جنگ تمام عیار علیه 
یمن را آغاز کردند و در طول 4 سللال، کشللتار و 

ویران سازی سراسری این کشور را رقم زده اند. 
جالب توجه آنکه سللپر جزیره در حالی ادعای 
اقدام برای امنیت منطقه سللر می دهد که حمایت 
از تروریست ها در سوریه و عراق تنها کارکرد آنان 
بوده است. اما در نقطه مقابل جهانیان اذعان دارند 
که تللوان نظامی ایران برای مبارزه با تروریسللم و 

برقراری امنیت بوده است.
 در حوزه زمینی حضور مستشللاری ایران در 
عراق و سوریه تروریسم را زمین گیر کرد. در حوزه 
هوایی، پاسللخ های موشللکی ایران به تروریست ها 
نظیللر آنچه در دیرالللزور صورت گرفته تحسللین 
جهانیان را به همراه داشللته است. نیروی دریایی 
جمهوری اسامی ایران نیز نه تنها در خلیج فارس 
بلکلله در آب راه های بین المللی از جمله در دریای 
سللرخ علیلله دزدان دریایللی اقدام کللرده 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 فلسللطین و مقابله با رژیم صهیونیستی 
صورت نداده و حتی گزارش ها نشللان می دهد که 
برخی از سللران عرب در کنار صهیونیست ها علیه 

فلسطین قرار گرفته اند. 
حضور برخی سللران عرب در نشسللت ورشو 
نمودی از این خیانت به فلسللطین است در نقطه 
مقابللل جمهوری اسللامی همللواره در کنار ملت 
فلسللطین و مقاومت منطقه بوده که آزادی لبنان، 
شکست صهیونیست ها از فلسللطینی ها و لبنان و 
نیز شکست طرح سلللطه صهیونیست ها و حامیان 

آن بر سوریه، نمودی از آن است.
با توجه به این شللرایط است می توان دریافت 
که چرا کشللورهای غربی تحرکات گسللترده ای را 
برای ایران هراسی و تخریب جایگاه منطقه ای ایران 
در پیللش گرفته و برآنند تللا روابط میان ملت های 
منطقه و ایللران را تخریب نمایند می توان دریافت 
چرا آنها تحریم ها و فشللارهای گسترده علیه ایران 
را در پیللش گرفته که محللور آن را مقابله با توان 

نظامی و موفقیت منطقه ای ایران قرار داده اند.
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سیخ اروپا به بادکنک برجام

بانک مرکزی یا لولوی  سرخرمن!
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

یعنی در کشللور هشتاد میلیون نفری 
ایران یک مدیر مالی َقدر پیدا نمی شود که 
بتواند علی رغم همه مشکات و معضات 
موجود در شللبکه بانکی کشللور مدیریت 
مرکللزی آن را همراه با اطاعات و توانایی 

باال به عهده بگیرد؟! 
تللا زمانی کلله چرخ بللر همین محور 
اقتصادی بچرخد بایللد منتظر بود که هر 
روز اتفاقات ناخواسللته و تللازه در گردش 
بانکللی بیفتللد و امنیتی برای سللپرده و 
سودهای آن وجود نداشته باشد! که البته 
اگر بازهم در بیللن آن ها خاوری هایی هم 
پیدا شللود تا نقش گاو نُه من شللیرده را 

بازی کنند تکلیف معلوم است! 
بانللک مرکللزی در همه کشللورهای 
دنیا وجود دارد که هرکدام اسللم  و رسمی 
جداگانه برای خود دارند و از جمله می توان 
به ینگه  دنیا یا سرزمین یانکی ها اشاره کرد 
که تحت عنللوان وزارت خزانه داری عنان 
همه سررشته های اقتصادی را قاطعانه در 
دسللت دارد که هیچ کس نتواند دالری را 
جابجا کرده یا شستشو دهد و این وظیفه 
تنها در اختیار دولت است نه آحاد جامعه 
و امروز همه مردم ما می توانند با استفاده 
از نقللاط ضعللف بانللک مرکزی خللود در 
صورت کمبود خصلت تقوا در وجودشللان 

دست به پولشویی در حرفه خود بزنند!
اگرچه مدیران ایللن بانک و بخصوص 
آخریللن آن ها مانورهایی سللخت پیرامون 
پیشللگیری از پشللت کردن به قوانین در 
بانک ها را به انجام رسانده اما هنوز هم این 
نهادهللای مالی که با سللپرده های مردم به 
قدرت رسیده ضمن استفاده از دور زدن های 
معمول در قوانین و نصب پوسترهای بدون 
شرح که با فونت بزرگ تنها نوشته  شده 20 
درصد، به کار خود ادامه می دهند و سپرده 
را با سللود 20 درصد پس انداز می نمایند و 
تسللهیات را با پشتوانه و بهره های توافقی 

پرداخت می کنند! 
هنللوز هللم سللودهای روزشللمار به 
فرمللی دیگللر و در نللوع پوشللش مخفی 
پرداخت می شللود و درآمدهللای بانکی از 
طرق مختلللف از جمله نگهللداری وجوه 
مجهول الهویه به دلیل عدم اطاعات کافی 
توسط صاحبان آن ها بدون پرداخت سود 

زمان نگهداری تأمین می شود! 
شللرح عملیات حرفلله ای در بانک ها 
همراه با قراردادهای چاپ شللده در پشت 

فرم درخواسللت که با کوچکترین شماره 
فونللت به چاپ رسللیده تا بللرای مطالعه 
نیازمند ذره بین باشد متقاضیان مستأصل 
دریافللت تسللهیات را ناچار می سللازد تا 
آن ها را چشم  بسته امضا نموده و به بانک 
وکالت قانونی برای هر اقدامی را بدهند! در 
حالی  که سیسللتم های دریافت و پرداخت 
اگرچه در ظاهر پیشرفته، مکانیزه و آناین 
گردیده اما سللنت های پوسللیده مراودات 
بانکی که همیشه سود یکطرفه را ملحوظ 

می دارد همچنان پابرجاست! 
پرواضح است تا زمانی که بانک مرکزی 
نتواند بلله این معضات پیچیللده داخلی 
سروسللامان دهد، قادر نیسللت مشکات 
بیرونی اقتصللاد را مدیریت نماید بنابراین 
مدیللران ارشللد در نهاد مرکللزی اقتصاد 
روش را بر فرار به جلو متمرکز می کنند تا 
هرچند وقت یکبار به مصاحبه مطبوعاتی 
بپردازنللد و با اظهارنظرهای توجیهی توپ 

را در زمین دیگران بیندازند! 
این روزهللا رئیس کل بانللک مرکزی 
اینسللتاگرامی دلیل رشد  در یادداشللتی 
نللرخ ارز را در روزهللای اخیر در ارتباط با 
اف.ای.تی.اف می دانللد! عبدالناصر همتی 
در یادداشللت خللود در خصللوص دالیل 
رشللد نللرخ ارز می گوید: »طللی چند روز 
گذشللته بازار شللاهد نوسللانات همراه با 
رشللد نرخ بوده در حالی  که از اوایل هفته 
قبللل با مجوز صادره به آن بخش از صادر 
کنندگانی که در خصوص نحوه برگرداندن 
ارز خود به چرخلله اقتصاد عملکرد خوبی 
داشللته اند، قاعدتاً باید شاهد عرضه بیشتر 
ارز و کاهللش نرخ آن می بودیللم! اما چرا 
اینگونه می شللود؟ که دلیل آن برمی گردد 
به مصوبلله آزادی ورود ده هللا قلم کاال از 
طریق مرزنشینان و ملوانان که در شرایط 
تحریم و محدودیت های ارزی، این دسته 
از تصمیمات، واردات اجناس غیرضروری 
در موقعیت زمانی، تحریم را افزایش داده 
و قطعللاً موجللب افزایش تقاضللای ارز در 
سلللیمانیه، دبی، هللرات و... و متعاقباً در 

بازار ایران شده است! 
از هیأت محتللرم وزیران بلله  فوریت، 
تجدیللد نظللر در ایللن مصوبلله را خواهم 
خواسللت. باید روش دیگری برای این کار 
یافللت. امروز ثبللات بازار ارز برای کشللور 
امری بسللیار ضروری است که البته عامل 
مهللم روانی اف.ای.تی.اف هم مزید بر علت 
شده است و اطاعات دریافتی حاکی است 
در این مقطع نیز احتماالً تعلیق بسیار زیاد 
می باشد«. اینک با توجه به اظهارات ریاست 
بانک مرکزی به این نتیجه می رسللیم که 
این بانللک مرکللزی در تصمیم گیری های 

کان اقتصاد نقش محور اصلی را ندارد!
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جانشین فرمانده کل سپاه:

اگر گزینه دشمن جنگ باشد 
سرتاسر تهاجم می شویم

3

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تعامل گسترده با جهان یعنی 
معطل چند کشور استکباری نشوید

1

جانشللین فرمانده کل سپاه پاسللداران انقاب 
اسللامی گفت: تمام جهان این نکتلله را بداند  اگر 
گزینه دشمن جنگ باشد سرتاسر تهاجم می شویم 
و تا ده ها نفر از دشللمن را نکشللیم یللک نفر از ما 

شهید نمی شود.
سردار حسللین سللامی در گردهمایی بزرگ 
رزمنللدگان و آزادگان دوران دفاع مقللدس کلله در 
مصللای بزرگ امام علی)ع( شللهر کرمللان برگزار 
 شد با تبریک والدت حضرت زهرا)ع( اظهار داشت: 
حضرت زهللرا)ع( بهترین هدیه الهی بود و خداوند 

آن حضرت را خیر کثیر نامید.
وی با تسلیت شهادت 27 الله سرخ از پاسداران 
در حادثه تروریسللتی سیستان گفت: خدای متعال 
را سپاسللگزارم که امروز این توفیق را پیدا کردم تا 
در جمع رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت 

در استان کرمان حضور پیدا کنم.
جانشللین فرمانده کل سپاه پاسللداران انقاب 
اسللامی با بیان اینکه "شللما برگزیللده خدا بودید 
و خداوند شللما را شایسللته جهاد قرار داد" یادآور 
شد: رزمندگان ما تاریخی سرشار از حماسه و عزت 

خلق کردند.
وی با اشاره به اینکه لشکر 41 ثاراهلل یک لشکر 
آسمانی بود که به هر خطی می زد آن را می شکست 
و هنللر آن فللراری دادن دشللمن بللود، گفت: این 
لشکر فرمانده دالور، رشللید و نام آوری به نام قاسم 
سلللیمانی داشللت که امروز هم مانند ستاره ای بر 

آسمان پرافتخار ایران و جهان می درخشد.
سردار سامی با ابراز اینکه کرمان سرزمینی با 
تاریخ کهن با مردمانی وفادار و شللجاع، اهل ایثار و 
محب اهل بیت)ع(، والیتمدار و مجاهد دارد عنوان 
کرد: هر ملتی برای یافتن هویت خود نیازمند یک 
منبع تولید هویت اسللت تا ریشلله خللود را از آن 
دریافت کند و عاشورا منبع هویت بخش مسلمانان 
و شللیعیان است و به ما روح مردانگی و جوانمردی 
آموخت تا با الهام از روح عاشللورا در مقابل ظالمان 

و ستمگران بایستیم.
وی با اشللاره به اینکه امروز دفاع مقدس هم به 
یللک منبع هویت تبدیل شللده و مردانی با الهام از 
واقعه عظیم عاشللورا حماسه ای خلق کردند، اما در 
این حماسلله امام تنها نماند بیان کرد: دفاع مقدس 
مولد فرهنگ شللهادت و مقاومت بود و شهدا مظهر 

قدرت اسام و ایران بودند.
جانشللین فرمانده کل سپاه پاسللداران انقاب 
اسللامی با اظهار اینکه "وقتی شللهدای ما شللهید 
می شللدند نه تنها قدرت سللپاه اسللام کم نمی شد 
بلکلله روح جدیدی بر پیکره امت اسللامی جاری 
می شد" افزود: فرهنگ شهادت تولیدکننده قدرت 
بللود و قدرت های به ظاهر بللزرگ در مقابل روحیه 

شهادت طلبی ما کم آورند.
وی با تأکید به اینکه ملتی که مرگ در راه خدا 
را با زندگی جابه جا می کند شکست نخواهد خورد 
و از هیچ قدرتی هرچقدر بزرگ باشللد نمی هراسد 

و تسلیم دشمن نمی شللود گفت: شهادت فرهنگ 
پیروزی و نسخه تسلیم ناپذیری یک ملت است.

سللردار سللامی 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 اسللتقال، آزادی یعنی دور بودن 
از تأسللی بیگانگان، کرامت، بزرگی، عزت، امنیت، 
شللکوه و پیشرفت در جامعه می بینیم حاصل خون 
شللهدا و تحمل اسللیران آزاده و جانبازی جانبازان 

است.
وی بللا اشللاره به اینکه شللهدا نه تنها آن زمان 
کشللور را از شکسللت نجات دادند بلکلله امنیت را 
برای همیشه تاریخ سرزمین ایران به ارمغان آوردند 
گفت: بعد از دفاع مقدس جنگ های زیادی پیرامون 
کشور ما انجام شد اما ایران آزاد و سربلند و مستقل 
باقی ماند و امروز به عنوان مظهر قدرت اسللام در 

مقابل تمام دنیا می درخشد.
جانشللین فرمانده کل سپاه پاسللداران انقاب 
اسللامی بللا بیللان اینکلله طراحللی عملیات های 
پیچیده ای که در تاریخ جنگ های جهان شگفتی آور 
اسللت فقط توسللط مردانی انجام شللد که لبریز از 
شهادت بودند، تصریح کرد: ما با شهادت زنده ایم و 

شهادت رمز حیات و جاودانگی ماست.
وی بللا ابراز اینکه "امروز هم فرهنگ شللهادت 
همانند دوران دفاع مقدس در روح جوانان ما حاکم 
اسللت"، گفت: بایللد جنگ با دشللمن را در میدان 
خاتمه داد و آن وقت به میدان سیاسللت رفت و ما 

این تجربه را از دفاع مقدس داریم.
سردار سللامی با اظهار اینکه "دشمن هر وقت 
از مللا اراده دید سسللت شللد و درس بزرگ شللهدا 
نترسللیدن 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 سختی ها رشد پیدا 
کردیم و می دانیم آسایش از سختی ها آغاز می شود" 
گفت: ما ظرفیت خود را در جنگ شناختیم و وقتی 
از مقاومت حرف می زنیم می دانیم دشللمنان ما به 
ناتوانی و زوال رسیدند و ملت ایران در اوج اقتدار و 

عزت نسبت به هر زمان دیگر هستند.
جانشللین فرمانده کل سپاه پاسللداران انقاب 
اسللامی با تأکید به اینکه "ما امروز تا آینده ای که 
به پیروزی نهایی برسللیم در مقابل دشمن خواهیم 
ایستاد" یادآور شللد: چهل سال انقاب به ما نشان 
داد کلله با مقاومت، زودتر و با هزینه کمتر می توان 
موفقیت کسللب کرد پس اگر می خواهید در میدان 
دشللمن بللازی نکنید از هیچ چیز نترسللید چراکه 
خداوند با ما اسللت و خلف وعللده نمی کند و وعده 

الهی پیروزی اسام است.
وی بللا بیان اینکلله مذاکره، سللازش و تعامل، 
بازی در میدان دشللمن است و سللازش با دشمن 
وحدت شللکن و سسللت کننده اراده هاسللت گفت: 
مقاومت ما را به نتیجه می رساند و در مقاومت هیچ 
امتیازی به دشمن نمی دهیم اما در مذاکره مجبور 

به دادن امتیاز هستیم.
سللردار سللامی با ابراز اینکه "ما جنگیده ایم 
که فرهنگ مقاومت را باال ببریم نه تسلللیم شللویم 
و همراهی با دشللمن می شللود همان نسللبت گاو 
شللیردهی که به ملت و سللران عربسللتان دادند" 
تصریح کرد: در هر میدانی باید پاسللخ دشللمن را 
در میللدان داد و در میللدان اقتصاد هم باید جواب 

دشمن را در میدان داد.
وی با اظهللار اینکه "تمام جهللان این نکته را 
بداند که وقتی سللخن از شهادت می گوییم به این 
معنا نیسللت که ما می ایسللتیم تا دشمن بر سر ما 
بریزد و ما را بکشد" گفت: اگر گزینه دشمن جنگ 
باشللد سرتاسر تهاجم می شللویم و معنای شهادت 
کشته شللدن یک طرفه ما نیسللت و تا ده ها نفر از 

دشمن را نکشیم یک نفر از ما شهید نمی شود.
جانشللین فرمانده کل سپاه پاسللداران انقاب 
اسللامی با بیان اینکه "با هیچ کشللوری سر جنگ 
نداریم که آغازکننده جنگ باشللیم اما اگر کسللی 
بخواهد تهاجم کند دیگللر او را رها نخواهیم کرد" 
اضافه کرد: در جنگ، آغاز ممکن اسللت با دشللمن 

باشد اما پایان حتماً با ما است.
وی بللا تأکید به اینکه "ما جنللگ اقتصادی را 
هللم با تدابیر نورانی رهبللر عزیزمان امام خامنه ای 
پشت سر خواهیم گذاشت و به فضل الهی در میدان 
اقتصللاد مقاومتی پاسللخ دشللمن را خواهیم داد" 
گفت: به دشللمن نشان می دهیم که از هر مسیری 

که به سمت ملت ایران بیاید شکست می خورد.
سردار سامی با بیان اینکه "اگر دشمن ناتوان 
نبود چرا از ما درخواسللت داشتند که نفوذمان در 
منطقلله را خاتمه بدهیم" عنوان کللرد: امروز نفوذ 
انقللاب اسللامی، جهان اسللام را بیللدار کرده و 

جوانان بیرق جهاد را در دست گرفتند.
وی با تصریح به اینکه "سیطره سیاسی دشمن 
از سللرزمین های اسللامی جمع خواهد شد و او را 
محللو خواهیم کرد" گفللت: ما از مشللکات عبور 
می کنیم چراکه ملت ما بزرگتر از مشللکات است 
و ایران امروز دیگر ایران چهل سللال پیش نیسللت 
و یک ایران قدرتمند برای شکسللت دادن و پیروز 

شدن در مقابل دشمنان اسام است.
جانشللین فرمانده کل سپاه پاسللداران انقاب 
اسامی با بیان اینکه مادامی که ملت ایران در پرتو 
والیت مسللیر خود را طی می کند شکسللت ندارد 
افللزود: مقاومت ما در عرصه اقتصادی هم به معنای 
سکون نیست و برای تولید و منفعت اقتصادی گام 

برمی داریم و ایران را می سازیم.
وی بللا ابراز اینکه رهبر معظللم انقاب در گام 
دوم انقاب منشور سللعادت ملت را ترسیم کردند 
بیللان کللرد: در آغاز گام دوم انقللاب در حالی که 
قدرتمندتریم و دشللمن را می شناسیم با اعتماد به 
نفس و توکل بیشللتر و با داشتن جوانان و مردمی 
آگاه تللر و رهبری حکیم بر دشللمن پیروز خواهیم 

شد.

سردار سالمی:

اگر گزینه دشمن جنگ باشد سرتاسر تهاجم می شویم 
هیچ امتیازی به دشمن نمی دهیم

دیگر حتی ظریف هم اذعان دارد لبخندهای دیپلماتیک برای اروپای بدعهد کارساز نیست

روحانی به جای توضیح درباره عملکردش، چه گفت؟!

 پنج سال گذشت
و هنوز »باید« انجام دهیم!

چقدر خوب در نامزدی ماندید!

لوایح چهارگانه همچنان در دستور کار

آیا می توان
ابهامات اف.ای.تی.اف 

را برطرف کرد؟!
بحث و بررسی پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف  به ماننللد دوران مذاکرات هسللته ای اسللت، گ���زارش دو
بخشی از ظرفیت مدیریتی و تصمیم گیری کشور مشغول این است 

که آیا به سازمان اف.ای.تی.اف بپیوندیم یا نه.

تظاهرات جلیقه زردها برای پانزدهمین شنبه
در فضایی امنیتی برگزار شد 

پافشاری
بر سرنگونی 
سرمایه داری

صفحه 6

شمارش معکوس تعیین دستمزد ۹۸ از امروز؛

خرجی که حرف 
دخل را نمی خواند


