
سرلشکر باقری: 
دشمنان فرجامی جز خفت و گرفتاری در کمین گاه 

مدافعان امنیت ندارند
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تقدیر از اقدام حرفه ای سازمان اطالعات سپاه در دستگیری سرشبکه 
رس��انه معاند آمدنیوز، تاکید کرد: جبهه دش��من در میدان های دشمنی از جمله در عرصه نبرد نرم و 
جنگ روانی، فرجامی جز خفت و گرفتار ش��دن در کمین گاه های اراده ایمانی و انقالبی پاس��داران و 
مدافعان حریم امنیت و آرامش این سرزمین مقدس ندارند. در پی اقدام موفق و شگفت انگیز سازمان 
اطالعات س��پاه در دستگیری »روح اهلل زم« سرش��بکه کانال ضدانقالب و معاند »آمدنیوز« سرلشکر 
محمد باقری رییس س��تاد کل نیروهای مسلح در پیامی این دس��تاورد بزرگ را به فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تبریک گفت. متن پیام به این شرح است: اقدام موفق حرفه ای و شگفت انگیز 
»سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی« در  فریب و غافلگیری و شکار سرشبکه کانال ضد 
انقالب، معاند و وابسته »آمد نیوز« که اقتدار اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران را در برابر سرویس های 
اطالعاتی دشمن به ویژه سازمان های جاسوسی آمریکا، رژیم صهیونیستی و فرانسه و برخی دیگر از 
کش��ورهای اروپایی و منطقه طی  یک عملیات  اطالعاتی پیچیده، حرفه ای و نوآورانه تحمیل کرد و 
بیانگر تیزهوش��ی، اخالص، تدبیر، توکل ،صبر و عقالنیت راهبردی در به کارگیری روش های نوین و 
ابزارهای مدرن صحنه اطالعات و عملیات است؛ را به جنابعالی و آحاد پاسداران گمنام امام زمان )عج( 

در آن نهاد انقالبی، مردمی و افتخارآفرین تبریک عرض می نمایم
. بی شک اشراف هوشمندانه و اقتدار مثال زدنی جامعه اطالعاتی کشور در مصاف با نقشه های شیطانی 
کانون های معماری و طراحی توطئه علیه انقالب و امنیت ملی ایران اس��المی، تجلی معناداری دارد 
ویادآور این پیام عمیق اس��ت که به فضل الهی جبهه دشمن در میدان های دشمنی با ملت مقتدر ما 
از جمله در عرصه نبرد نرم و جنگ روانی  ، فرجامی جز خفت و گرفتار شدن در کمین گاه های اراده 
ایمانی و انقالبی پاسداران و مدافعان حریم امنیت و آرامش این سرزمین مقدس ندارند. خدای سبحان را 
شاکریم که  این دستاورد و موفقیت بزرگ  اطالعاتی و ضد جاسوسی  که از یک سو موجبات شادمانی و 
غرور ملی ایرانیان و از سوی دیگر هراس و حیرت معاندین نظام و ضد انقالب داخلی و خارجی را فراهم 
آورده است، بر صحیفه افتخارات سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود و بار دیگر نقش آفرینی های بی 
بدیل و خدمات ارزنده و قابل س��تایش این نهاد مقدس در عرصه های دیگر مانند حوزه های دفاعی، 
سازندگی، محرومیت زدایی و مردم یاری و نیز یاری بخشی راهبردی به جبهه مقاومت اسالمی و مقابله 

با تروریسم تکفیری و فتنه داعش را بازنمایی و در معرض افکار عمومی جهانیان  قرار داد.

تطهیرناکارآمدی؛تحققنامحسوسوعدهها

مسئله کردهای ترکیه 
و کردهای ایران

کشورهای دوست با 
زبان به آمریکا احترام 

می گذارند اما در عمل با 
ما کار می کنند 

روح هللا زم از دو سال 
پیش در تور اطالعاتی 

سپاه بود
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سردار توالیی: 

در سایه تجاوز نظامی ترکیه به سوریه 
صورت می گیرد

صفحه 5

به رغم تمام تحرکات آمریکا و ش��رکای اروپایی و 
مهره های منطقه ای اش، سیاست تحریم و فشار بر 
جمهوری اسالمی و ملت بزرگ ایران برای تسلیم 
شدن در برابر زیاده خواهی های آمریکا ناکام ماند 
و جهانیان اذعان دارند که سیاست فشار حداکثری 
با ناکامی همراه شده است. در این میان بسیاری از 
ناظران سیاسی و اقتصادی بر این امر تاکید دارند 
که ادامه راه تا شکس��ت نهایی طراحی دش��منان 
نیازمند مولفه هایی اس��ت که توج��ه به آنها امری 
ال��زام آور می نماید. در همی��ن چارچوب برخی بر 
این عقی��ده اند که حمایت از مدیران با س��ابقه و 
توانا امری ضروری اس��ت و برخی که هیچ س��ابقه 
مدیریتی ندارند با انتقاد و متهم س��ازی مدیران و 
خواندن آیه یاس زمینه س��از عدم تحقق این مهم 

می شوند که تاثیر منفی بر اقتصاد کشور دارد.
 در همی��ن حال برخی نیز مبارزه با پولش��ویی و 
آنچه شفافیت اقتصادی ومالی نامیده می شود نیز 
از دیگ��ر مباحث مطرح در حوزه تحقق سیاس��ت 
ناکام س��اختن طرح های دشمنان عنوان می کنند 
چنانک��ه دیروز نی��ز خبر ابالغ آیی��ن نامه اجرایی 
قانون مبارزه با پولش��ویی از س��وی دولت منتشر 
ش��د. این اصول در چارچوب تحقق اهدف کش��ور 
برای مقابله با چالش��ها و تکمیل کردن روند ناکام 
ساختن طراحی دشمنان در حالی مطرح می شود 
که در ای��ن زمینه چند نکته اساس��ی قابل توجه 

است.
 نخس��ت آنکه حمایت از مدیران کارآمد به عنوان 
وظیف��ه اصل��ی در چارچوب اص��ل مقاومت فعال 
ام��کان پذیر اس��ت. مهمتری��ن مس��اله در حوزه 
مدیریتی زمینه س��ازی برای رونق تولید و اشتغال 
ب��وده و در این زمینه اعتماد ب��ه نیروی داخلی و 
چش��م بس��تن از وعده های بیرونی امری ضروری 
اس��ت.  تجربه نش��ان داده که نس��بت دادن همه 
چیز ب��ه برجام به دلیل بدعه��دی و عدم صداقت 
طرف های غرب��ی تجربه ای فاقد دس��تاورد مثبت 
بوده است. رویکرد به جذب سرمایه های خارجی و 
فعال شدن شرکت های خارجی در پروژه های ملی 
نیز چشم انداز مثبتی نداشت چنانکه توتال فرانسه 
و مشابه آن در نهایت از اجرای تعهدات خود شانه 
خالی کردند حال آنکه بس��یاری از فازهای پارس 
جنوبی با تکیه بر توان مهندسان داخلی در قرارگاه 

خاتم االنبیاء محقق شد. 
بر این اس��اس حمایت از مدی��ران در قالب توجه 
به داشته های درونی و اختصاص منابع مالی برای 
رون��ق تولید به جای اختص��اص ارز به واردات که 
بعض��ا بدون نظارت به هدر رفت س��رمایه ها منجر 
شده، قابل اجراس��ت. تکیه بر توان ایرانی چنانکه 
اخیرا نیز در نمایش��گاه شرکت های دانش بنیان و 
فناوری ه��ای برتر، جوانان ایران زمین توان و اراده 
باالی خویش برای رساندن کشور به خودکفایی و 
درج��ات باالی علمی و ف��ن آوری را برای همگان 
آش��کار س��اخت و نیز دوری از واژگانی که برخی 
مدیران و دست اندرکاران عرصه سیاستی و اقتصاد 
درباره توان ایران��ی به کار می برند و می گویند که 
ایرانی صرفا می تواند لوله هنگ بس��ازد و آبگوشت 
ب��ز باز بپزد و نیز واگ��ذاری منابع مالی و حمایتی 
ب��ه بخش های کارآمد به جای برخورداران از رانت 
اقتص��ادی از مولفه های مهم در این عرصه خواهد 
بود.  دوم آنکه از اصول تحقق پیشرفت و مقابله با 
طراحی دشمنان را اصل شفافیت و مبارزه با رانت 
از جمله مقوله پولشویی تش��کیل می دهد. دراین 
عرصه نیز دو رویکرد قابل طرح است در یک طرف 
معادله برخی کنوانس��یون های بی��ن المللی نظیر 
سی.اف.تی، اف.ای.تی.اف، پالرمو و ... قرار دارند که 
نوش��ته و پرداخته اقتصاد جهانی هستند. هر چند 
که ماهیت ظاهری این کنوانسیون ها در چارچوب 
شفافیت مالی و پولشویی عنوان شده اما باطن این 
کنوانسیون ها س��لطه بیشتر نظام سرمایه داری به 
اقتصاد کش��ورها است چنانکه مقامات ارشد خزانه 
داری آمریکا که محور تحریم های ضدایرانی است 

در راس اف.ای.تی.اف قرار دارند. 
مسلما رویکرد به چنین کنوانسیون هایی نمی تواند 
کارگشای اهداف ملی از جمله در حوزه شفافیت و 
پولش��ویی باشد به ویژه اینکه غرب که خود محور 
ای��ن قوانین اس��ت در برجام بدعه��دی خویش را 
اثبات کرده و دیگر نمی توان به آنها اعتماد داشت. 
از طرف دیگر قانون اساس��ی کشور براساس اصول 
ایرانی و اس��المی دارای مولفه ها و ش��اخصه های 

اساسی و کارآمد در مبارزه با فساد اقتصادی، 

حمایت از مدیران و 
مبارزه با پولشویی

ادامه صفحه 2

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

آیا وعده روحانی به مردم حفظ برجام بود؟
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سرمقاله
صفحه 3

انفجار در پاالیشگاه نفت در شرق عربستان با ۴ 
کشته و زخمی

وزیر خارجه قطر:
هیچ رفتار خصمانه ای از ایران 

در منطقه ندیده ایم

ربیعی مطرح کرد
حذف یارانه انرژی دهک های باال

5

تقالی آمریکا 
برای احیای 

داعش در عراق

در سایه تجاوز نظامی ترکیه به سوریه صورت می گیرد

صفحه 6

رس��انه ها از وقوع انفجار در یک پاالیشگاه نفت وابسته به شرکت آرامکو عربستان با ۴ کشته و زخمی 
خبر می دهند. اسپوتنیک گزارش داد بر اثر وقوع انفجار در شرکت سرمایه گذاری مشترِک آرامکو در 

عربستان با شرکت شل، ۲ کارگر آن کشته و ۲ کارگر نیز زخمی شدند.
بر اساس اعالم این رسانه، پاالیشگاه الجبیل در شرق عربستان وابسته به شرکت نفتی آرامکو عربستان 
سعودی در بیانیه ای اعالم کرد در حادثه ای که در این پاالیشگاه روی داد ۲ کارگر کشته و ۲ نفر دیگر 
زخمی شدند. در حالی که برخی رسانه ها از کشته و زخمی شدن ۱۸ نفر در این حادثه خبر می دهند، 
مقامات سعودی تا کنون این آمار را مورد تأئید قرار نداده اند. تا کنون اطالعاتی درباره علل و عوامل این 

حادثه منتشر نشده است.  مهر 

معاون پارلمانی رئیس  جمهور: 
دولت با تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت کرد 

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هیئت دولت با طرح نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تعطیلی 
پنجشنبه ها مخالفت کرد. حسینعلی امیری در حاشیه سفر خود به کرمانشاه اظهار داشت: طرحی که از 
سوی نمایندگان برای تعطیلی پنجشنبه ها تهیه شده بود برای دریافت نظرات بین دستگاه های اجرایی توزیع 
شد. وی با بیان اینکه این طرح  موافقان و مخالفانی داشت که هر کدام  برای خود استدالل هایی می آوردند 
عنوان کرد: طرح در نهایت در هیئت دولت مطرح و به رأی گذاشته شد که اعضای هیئت دولت به آن رأی 

مخالف دادند.  روابط عمومی استانداری کرمانشاه


