
هندي ها به واس��طه توس��عه روابط اقتصادي خ��ود با ايران 
به وي��ژه در حوزه تزانزي��ت و بنادر، قصد دارن��د از موقعيت 
ژئوپلتيك ايران در پيشبرد اهداف كالن اقتصادي خود بهره 
بگيرند و بر همين اساس، عالقه اي ندارند براي دور شدن از 
اين موقعيت، خريد نفت را از ايران متوقف كنند، ضمن آنكه 

در صورت توقف خريد نفت از ايران، جايگزين مشخصي براي 
نيازهاي خود ندارند. 40 درصد پااليش��گران هندي، دولتي 
هس��تند و مابقي خصوصي؛ موضع دولت هند ب��راي ادامه 
واردات نفت از ايران بخش خصوصي اين كش��ور را هم براي 
تداوم واردات تشويق كرده است. بر اساس اين گزارش، وزير 

نفت هند اعالم كرد: دو شركت هندي براي خريد نفت از ايران 
در ماه نوامبر سفارش داده اند و به گفته منابع آگاه كل خريد 
نفت اين كشور از ايران در ماه نوامبر، يعني ماهي كه امريكا 

تحريم ها را اعمال مي كند، به ۹ ميليون بشكه مي رسد.
  صفحه 4 

ايران براي ماه تحريم سفارش نفت 

سکوت سنگین کاخ سفید 
مقابل خبرنگارکشی عربستان سعودی

»نفت بند« 
بر دهان امريکا

15

ظریف:  درباره برجام 
کمي بيشتر صبر مي کنيم 

تا ببينيم چه مي شود

15

بشار اسد: توافق ادلب موقتی است
است که ادلب آزاد شده و تحت    جهان رئیس جمهور س�وریه مطمئن 
حاکمیت دمش�ق قرار خواهد گرفت و توافق روسیه و ترکیه 
درباره این استان موقت بوده که هدف دولت مبنی بر خونریزی 

بیشتر را تأمین می کند. 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه درباره توافق ترکیه و روسیه بر سر 
ادلب گفت: »توافق ادلب اقدامی موقتی است که دولت از طریق آن 
دستاوردهای بسیاری را محقق خواهد کرد که در رأس آن ممانعت 
از خونریزی بیشتر است.«  وی که در نشست کمیته مرکزی حزب 
بعث سوسیال سخنرانی می کرد، خاطرنش��ان کرد: هدف دولت 
بازپس گیری تمام مناطق سوریه اس��ت.  ادلب در شمال سوریه 
واقع شده و جزو آخرین مناطقی است که تحت کنترل گروه های 
تروریستی به رهبری جبهه النصره شاخه س��وری القاعده است. 
پس از آزادسازی اکثر مناطق دولت سوریه و متحدان شان هدف 
خود را آزادسازی اس��تان ادلب اعالم کردند. دولت های غربی که 

در طول هفت سال گذش��ته به طرق مختلف از گروه های وهابی 
حمایت کرده اند و نمی خواس��تند آخرین پایگاه این گروه سقوط 
کند فشارهای گس��ترده روانی و دیپلماتیک را علیه این عملیات 
آغاز کردند حتی دولت امریکا با مطرح کردن س��الح ش��یمیایی 
تهدید به حمله مستقیم کرد. مهم تر از مواضع غربی ها، مخالفت 
جدی ترکیه با عملیات نظامی بود و توانس��ت روس��یه را متقاعد 
کند تا به توافقی برای حل بحران ادلب دست یابند. ایران نیز از این 
توافق حمایت کرد.  بر اساس توافق مسکو و آنکارا عملیات نظامی 
متوقف می شود و ترکیه باید گروه های تروریستی را از شورشیان به 
اصطالح میانه رو جدا کند. این تعهد را پیش تر امریکایی   ها نیز داده 
بودند اما هیچ گاه نتوانستند یا نخواستند به وعده خود عمل کنند. 
ناظران درباره اینکه مقامات ترکیه بتوانند به تعهدات خود عمل 
کنند شک دارند، هرچند مقامات سوری تالش کردند خوشبینانه 
نگاه کنند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه چند روز قبل گفت ترکیه 
از ظرفیت    ها و شرایطی برخوردار است که می تواند تا حدود زیادی 

به وعده خود عمل کند. در همین حال بعضی منابع خبری گزارش 
دادند طبق توافق روسیه و ترکیه، گروه های شورشی روز یک   شنبه 
نیز سالح های سنگین خود را از منطقه عاری از سالح خارج کردند 
و این روند چند روز ادامه خواهد داشت، هرچند بعضی منابع دیگر 
این گزارش    ها را رد کردند و گفتند تروریست    ها همچنان سالح های 
سنگین خود را حفظ کرده اند. به موجب توافق روسیه و ترکیه که 
۱۷ سپتامبر انجام شد، قرار است منطقه ای عاری از سالح به عرض 
۱۵ تا ۲۰ کیلومتر در خطوط تماس بین نیروهای نظام س��وریه 
و گروه های شورشی ایجاد ش��ود و نیروهای شورشی سالح های 
سنگین خود را نهایتاً تا دهم اکتبر جاری از این منطقه خارج کنند. 
همچنین براساس این توافق، نیروهای ترکیه با پلیس روسیه به 
منظور نظارت بر منطقه عاری از س��الح گشت زنی    هایی خواهند 
داشت اما گروه های شورشی از چند روز پیش مخالفت خود را با این 
بند از توافق اعالم و تأکید کرده اند، باید ترکیه تضمین بدهد پلیس 

روسیه به مناطق تحت سیطره آنها وارد نخواهد شد.

آقاي واعظي! آقاي ظريف! منطق شما ضعيف است
منطق دولت ما ضعيف است، بسيار ضعيف و به 

غالمرضا صادقيان
همين خاطر كارش با منتقدان گره خورده است و   يادداشت سردبير

پيش نمي رود و كمترين عواقب اين منطق ضعيف 
پراكنده شدن مخاطبان از اطراف دولت است، حتي اگر ديپلمات هاي خود را به 
ميدان بفرس��تد، چه محمدجواد ظريف را و چه محمود واعظ��ي را با به گفته 

خودش 30سال خدمت در وزارت خارجه. 
ديروز در جلسه سردبيران و مديران مسئول روزنامه ها با دكتر واعظي، رئيس دفتر 
رئيس جمهور شاهد اين بي منطقي بودم، يك روز پس از سخن بي منطق ديگري 

كه دكتر ظريف در مجلس گفت. 
دكتر واعظي در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا دولت در اي��ن وضعيت خطير 
اقتصادي، وزارتخانه هاي اصلي مرتبط با اقتصاد را بالتكليف رها كرده اس��ت، 
گفت: »مگر دولت اين وزيران را بركنار كرده است؟! چرا يقه كساني را نمي گيريد 

كه اين وزيران را بركنار كردند؟!«
من بار اول بود كه شنونده سخنان مستقيم ايشان بودم. تا آنجاي كار به نظرم آمد 
كه چقدر متين و مطمئن و اقناع كننده صحبت مي كند. بيشتر كساني كه در اين 
جلسه به عملكرد دولت اعتراض كردند، از روزنامه هاي اصالح طلب بودند و دكتر 
واعظي به شكلي كامالً اقناع كننده و البته تا حدودي ديپلماتيك پاسخ مي داد و 
تحسين من را برانگيخت اما وقتي به اين پاسخ رسيد كه مگر ما وزيران را بركنار 
كرديم، چرا يقه بركناركنندگان را نمي گيريد، كار خراب شد! اين حرف يعني 
ايشان به قانون و به دموكراسي و به هيچ منطق شفافي قائل نيستند. عجيب آنكه 
دكتر واعظي در موضوع تصويب كنوانسيون مقابله با تحريم مالي تروريسم، به 
نقش برجسته و مهم مجلس كه در رأس امور است و رهبري معظم به نمايندگان 
اعتماد كرده اند و چه و چه اشاره مي كند اما در همان جلسه، اندكي پس يا پيش تر 
از تمجيد مجلس، وقتي درباره وزارتخانه هاي بالتكليف پرسيده مي شود، به يقه 
مجلس حواله مي دهد! آيا مجلس در بركناري وزيران، خالف قانون عمل كرد؟ 
آيا وقتي نمايندگان به استيضاح وزيران رأي مي دهند، احساسي و بي منطقند 
و وقتي به لواي��ح دولت مثل همين اليحه مقابله با تأمين مالي تروريس��م رأي 

مي دهند، با منطق و با شعورند و در رأس امورند؟! 
روشن است كه فقط يك سخن ضعيف و بي منطق از دولتمردي مثل آقاي واعظي 
كافي بود من را كه يك روز تمام تالش كردم ح��رف بي منطق ديگري از وزير 

خارجه كشورمان را فراموش كنم، دوباره به ياد آن بيندازد!
دو روز پيش دكتر ظريف در مجلس گفت: »اگر برجام به نفع ايران نبود، امريكا از 
آن خارج نمي شد.« اين حرف را مي شود در پشت تريبون مجلس زد و نمايندگان 
را قانع كرد اما ظريف مي داند كه اين حرف خالي از منطق است و امريكا مي تواند 
دليل ديگري يا چند دليل براي خروج از برجام داشته باشد كه هيچ كدامش نفع 
ايران نباشد و همه آن داليل به نفع بيشتر و بيشتر امريكا بازگردد. چرا چنين 
منطق ساده اي را ظريف نمي فهمد؟! حتي نمي توانند ارزيابي درستي از اين داشته 
باشند كه توافق برجام را با چه كسي امضا كرده اند و براي چه امضا كرده اند. ما 

در برجام تعهداتمان را عملي كرديم و منتظر تعهدات امريكا شديم. معلوم است 
كه اگر امريكا از ما بشنود حتي در صورت خروج امريكا از برجام و انجام ندادن 
تعهداتش، ايران در برجام مي ماند و به وضعيت قبل هس��ته اي بازنمي گردد، 
ساده ترين عقل ها در امريكا نيز به اين نتيجه مي رسد كه به ايران بگويد: »من از 
برجام خارج مي شوم و شما هم در برجام آن قدر بمانيد تا خسته شويد و مويتان 
سفيد شود!« به همين سادگي و به همين روشني! و شاهد درستي آن هم اينكه 
چنين چيزي دقيقاً اتفاق افتاد. همه رسانه هاي فراگير و سازمان هاي بين المللي 
و بيشتر قدرت هاي اقتصادي جهان نيز تابع امريكا هستند و امريكا با تكيه بر آنها 
همين خروج خودش از برجام را در نظر جه��ان، موجه و ضروري و به نفع همه 

جهان جلوه مي دهد و باقي ماندن ايران در برجام را خالف شرع! 
اين يك منطق ساده و روش��ن دارد و امريكايي ها به نظرم مطابق منافع، البته 
نامشروع خودشان، عمل كردند اما به نظر مي رسد قضيه از بس ساده است، مورد 
توجه اذهان و افكار پيچيده انديش دولتمردان ما قرار نمي گيرد! به اين خاطر است 
كه معتقدم فهم منطقي در دولت ما بسيار ضعيف است و اين كج فهمي ها پايه 

ديوار سازندگي كشور را كج مي كند. 
نكته ديگري هم ديروز از دكتر واعظي شنيدم كه آن را ذكر مي كنم، از آن باب كه 
براي روزنامه نگاران و دانشكده هاي روزنامه نگاري مهم است و مي تواند بحث هاي 
زيادي را برانگيزاند. دكتر واعظي در ميان سخنان خود به كنايه و به شكلي كه 
نشان دهد منظورش از اشاره به تيراژ روزنامه ها تحقير آنان نيست، يادآور شد كه 
در سر ميز صبحانه از معاون مطبوعاتي وزارتخانه شنيده است كه به جز برخي 
تيراژهاي متوسط حدود 70 هزار، بسياري از روزنامه ها با تيراژ 1500 نسخه و با 
35 درصد برگشتي منتشر مي شود! اين البته حرف درستي است و سخن گفتن 
درباره اينكه آيا مي توان با اين وضع به روزنامه ها و انعكاس اخبار و تحليل هاي 
آنان اهميت داد يا نداد، وقت ديگري مي طلبد ولي ما خوب مي دانيم روزنامه اي 
كه تحريريه ندارد، اتاق فكر ندارد، تيراژ ندارد و فقط يك مدير فرصت طلب مالي 
و سياسي دارد، نبايد هم مورد توجه حكومت و دولت قرار بگيرد اما به اختصار 
مي گوييم كه اگرچه جسم روزنامه نگاري به داليل مختلف تضعيف شده است اما 
روح آن هنوز زنده است و مهم ترين حجت براي اين ادعا همين است كه رئيس 
دفتر رئيس جمهور با مديران روزنامه ها جلسه مي گذارد، نه براي اينكه به آنها 
بگويد: »چطوريد هزارتايي ها!« بلكه مي دانيم هنوز روزنامه هايي هستند كه اين 
روح و جسم را زنده نگه داشته اند، اگرچه شمارشان در كشور كمتر از انگشتان دو 
دست است. روزي كه رئيس جمهور كشورمان يكي از به يادماندني ترين توصيفات 
و تكريم هاي خود از برجام را در واكنش به تيتر روزنامه جوان كه صبح همان روز 
»برجام سايه« را تيتر كرده بود، به كار برد و برجام را »آفتاب تابان« ناميد، يعني 
رئيس »رئيس دفتر«، هنوز روزنامه مي خواند و از نقد آنها برمي آش��وبد و اين 
يعني روزنامه نگاري هنوز زنده است، هرچند شما دلخوش باشيد كه برخي از 
زنجيره اي ها كه حاال خودشان را از شراكت دولت خارج كرده و براي 1400 آماده 

مي شوند، هزارتايي شده اند. 
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قیمت:500تومان

يادداشت هاي امروز

پروانه سلحشوری در پیله خیانت به ايران!
كبري آسوپار

2

جوانان، موتور پیش برنده انقالب
محمدجواد اخوان

2

دستاورد زحمت ها به باد نرود!
دنيا حيدري

13

يادداشت سردبير

آقاي واعظي! آقاي ظريف! 
منطق شما ضعيف است

   منطق دولت ما ضعيف است، بس��يار ضعيف و به همين 
خاطر كارش با منتقدان گره خورده است و پيش نمي رود و 
كمترين عواقب اين منطق ضعيف پراكنده شدن مخاطبان از 
اطراف دولت است، حتي اگر ديپلمات هاي خود را به ميدان 

بفرستد، چه محمدجواد ظريف را و چه محمود واعظي را  
همین  صفحه

ويژه هاي جوان  

 فخر عجیب روزنامه دولت به حجم باالي
    قاچاق بنزين!

 از حمايت سخت تا عبور از روحاني
ديوان محاسبات: صفحه 2

سال 96 متوجه تخلف
  در بانک مرکزی شديم!

12

  عایدی بررس�ی حقوق های نجومی 35 میلیارد 
تومان ب�ود و به رغم گارد بانک مرک�زی 3 پرونده 

ارزی در دیوان محاسبات تشکیل شد

سلبریتي ها با همراهي بانک ها  
از جیب مردم زلزله زده 

بدهي هاي شان را صاف کردند!

3

   نجار: فقط یک نفر براي زلزله زدگان پول جمع کرد 
و اقدامي انجام داد، آن هم یک کلنگ زني نمادین !

چهار کشور اروپایي  با پ�وش�ش این�که    سياسي
مي خواهیم روي مسائل فرهنگي اتباع کار کنیم، 
شروع به فعالیت در اس�تان قم کرده اند که بنده 

این موضوع را مشکوك مي دانم. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنوري، عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو 
با خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به فعاليت چهار 
كش��ور اروپايي در يكي از روستاهاي محروم قم و 
افتتاح يك مركز فرهنگي، گفت: عوامل اين اقدام 
و حضور اين چهار كش��ور در قم، وزارت كش��ور، 

فرمانداري و استانداري است. 
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي با 
بيان اينكه اين چهار كش��ور در پوش��ش كمك و 
رسيدگي به امور اتباع خارجي در اين استان حضور 
يافته اند، افزود: اتباع خارجي بس��ياري در استان 
قم حضور دارند، براين اس��اس هلن��د، دانمارك و 
برخي كش��ورهاي ديگر به صورت ويژه در يكي از 
روستاهاي قم به نام مبارك آباد كه بيشتر ساكنان 
آن از اتباع افغان هس��تند، يك مرك��ز فرهنگي را 

افتتاح كرده اند. عض��و كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس تصريح كرد: آنها با پوشش 
اينكه مي خواهيم روي مس��ائل فرهنگي اتباع كار 
كنيم، شروع به فعاليت كرده اند اما بنده اين موضوع 
را مش��كوك مي دانم زيرا معقول به نظر نمي رسد. 
وي ادامه داد: ما در كش��ورمان براي اتباع خارجي 
مقدار زيادي هزينه مي كنيم و منطقي نيست كه 
آنها بخواهند به صورت مس��تقل ب��ه اين موضوع 
وارد ش��وند.  ذوالنوري اظهار كرد: كميس��ارياي 
عالي پناهندگان هم براي كمك به اتباع حاضر در 
ايران مبالغي را به كش��ورمان مي پردازد، بنابراين 
موضوع حضور چهار كشور اروپايي در ايران و كمك 
فرهنگي به اتباع خارجي در حقيقت يك نوع جا پا 
باز كردن است. نماينده مردم قم در مجلس شوراي 
اسالمي با تأكيد براينكه انتخاب قم براي اين هدف 
بسيار مشكوك است، گفت: در حال پيگيري اين 
موضوع از طريق اداره اتباع و وزارت كشور هستيم و 
در صورت عدم رفع ابهامات و محرز شدن شك، اين 
مسئله را به طور سؤال از رحماني فضلي وزير كشور 

حتماً پيگيري مي كنيم. 

حضور مشكوك 4 كشور اروپايي در روستاهاي قم 

فرمانده کل سپاه: 

پیام قدرداني فرمانده بسیج از بسیجیان

آخرین حربه استکبار هم
با ایستادگي ملت

 شکست خواهد  خورد
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  س�پاه پاس�داران هش�ت طرح اعتالي بسیج 
را ب�ا محوریت و هدف گ�ذاري خدمت ب�ه مردم با 
مشارکت خودشان در حوزه خدمات اجتماعي در 
دس�ت اقدام دارد که عملیات اجرایي این طرح ها 

نیز آغازشده است

تحقير امريكا در ديدار پرتنش
نشست دیپلمات هاي ارشد امریکا و چین روز دوشنبه شروعي  پرتنش داشت و در بحبوحه وخامت مناسبات دوجانبه،  وزیر    جهان
خارج�ه چی�ن پمپئ�و را باب�ت »اقدام�ات گمراه کنن�ده« واش�نگتن س�رزنش ک�رد. 
وانگ يي، وزير امور خارجه چين در جمع خبرنگاران كه وزير خارجه امريكا نيز در آن حضور داشت، 
با انتقاد از سياست هاي امريكا گفت: به تازگي در حالي كه امريكا در پي زياده خواهي نامحدود در 
مناقشه تجاري با چين است، تدابيري را درباره مسئله تايوان اتخاذ كرده كه نقض كننده حقوق 
چين است و انتقاد هاي بي اساسي را از سياس��ت داخلي و خارجي مطرح كرده است. به گزارش 
خبرگزاري رويترز، مايك پمپئو هم كه براي مطلع كردن همتاي چيني خود از نتايج گفت وگو هاي 
اخير خود با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي به پكن آمده است، در پاسخ گفت: »مسائلي كه ما 
مطرح كرديم با اختالفات عميق مرتبط بود. ما از اقداماتي كه چين انجام مي دهد، نگران هستيم«. 
در مقابل وانگ يي، وزير امور خارجه چين تأكيد كرد: »ما از امريكا مي خواهيم اين نوع اقدامات 
اشتباه را متوقف كند. ما بر اين باوريم كه چين و امريكا بايد در مسير درست همكاري بر اساس 
روند برد- برد قرار بگيرند تا اينكه در مسير اشتباه مملو از مناقشه و رويارويي قرار داشته باشند.« 
وي افزود: »من متأسفم كه گفت وگوي راهبردي بين دو كشور موضوعي بود كه شما آن را انتخاب 
نكرديد. اين يك فرصت مهم براي ما خواهد بود تا در ارتباط با مسائل مهمي گفت وگو كنيم كه 
ارائه كننده فرصت هايي براي مردم كش��ورهاي ماس��ت.« وانگ يي با اين گاليه كه واشنگتن با 
لفاظي هاي خود در بحران تجاري افزوده، گفت كه واشنگتن بايد »اقدامات گمراه كننده« خود 
را متوقف كند. وي در خصوص تايوان نيز گفت كه اين اقدامات بر اعتماد دوجانبه ميان دو طرف 
تأثير گذاشته و بر دورنماي روابط امريكا- چين سايه مي افكند كه اين اصاًل در جهت منافع ملت 
دو كشور نيست.  وزير خارجه چين با ذكر اين نكته كه دو كشور بايد به دنبال همكاري باشند نه 

مواجهه و رويارويي، تصريح كرد: امريكا بايد از اقدامات گمراه كننده خود دست بردارد. 

  همین صفحه

نشست ديپلمات هاي ارشد امريكا و چين روز دوشنبه شروعي پرتنش داشت، در بحبوحه وخامت مناسبات دوجانبه، وزير خارجه چين به وزير خارجه امريكا 
گفت واشنگتن بايد »اقدامات گمراه كننده« خود را متوقف كند و پمپئو نيز گفت اختالفات چين و امريكا عميق است

تحقیر امریکا در دیدار پرتنش

وزیر نفت هند: 
شرکت  هاي هندي براي ماه نوامبر به ایران سفارش خرید 9ميليون بشکه نفت دادند


