
گزارش »جوان« از چنبره امریکا بر نفت سوریه/  گراهام: ترامپ گفت موضوع مهم برای او میدان های نفتی است

 باید پول ها را برگردانید 
كه یك ریال هم برنگردانده اید

  در آس�تانه كاه�ش نیروه�ای امریکای�ی در 
افغانس�تان، رئیس پنتاگون و نمایندگان ارش�د 
كنگره همزمان به كابل س�فر كردند و به مقامات 
افغ�ان اطمین�ان خاط�ر دادن�د كه واش�نگتن 
اج�ازه نخواهد داد این كش�ور ب�ار دیگر به النه 
تروریست   ها تبدیل شود. كاخ سفید سفر نانسی 
پلوس�ی به افغانس�تان را با هدف سیلی زدن به 

ترامپ توصیف كرده است

  رئیس قوه قضائیه:  اصلی ترین راهکار پیشگیري 
از فس�اد، شفاف س�ازی نظام اقتصادي كش�ور و 
نهادینه س�ازی ش�فافیت اس�ت. بر این اس�اس، 
س�امانه هاي مربوط در بخش گم�ركات، بانك ها و 
امور مالیاتي باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا 
كارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و تسهیالت گیر، 

در یك بستر هوشمند، نظارت پذیر شوند

 سخنگوي انجمن قطعه  سازان: مگر می شود 
بدون نظر دولت خودروها را گران كنیم؟!

رده بندي سني فیلم ها درمان درد بي اخالقي 
 سینما نیست، اقدامي ضروری به سود 

محافظت از خانواده هاست

قاضي به نعمت زاده: 
 به آشنایان بگویید 

كمتر به من نامه بنویسند!

خط و نشان خودرویي ها 
برای بانك مركزي

 رئیسی: شفاف سازی کنید 
تا فساد نباشد

دست فیلمساز ضد اخالق را 
ببندید، نه چشم بچه ها را!

لشکرکشی دیپلماتیک 
امریکا به افغانستان
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همراهبااليحهبودجه،3برنامهعمراني،يارانهايواشتغالدوسالهتقديممجلسميشود

العامری:امريکاواسرائیلتالشمیکنندعراقرنگآرامشنبیند

سندرز:مطمئنشويدبچههایامريکادرمدارسگرسنهنیستند!

رئی�س س�ازمان برنامه    اقتصادی
 و بودج���ه از ارائ���ه 
 همزم�ان الیح�ه بودج�ه ب�ه هم�راه س�ه برنام�ه 
عمران�ي، یاران�ه اي و اش�تغال دوس�اله خب�ر داد. 
به گ��زارش مركز اطالع رس��اني، روابط عموم��ي و امور 
بين الملل س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، محمدباقر 
نوبخت افزود: مقرر شداليحه بودجه سال۱۳۹۹ به صورت 
دوساالنه تنظيم ش��ود. يعني هم ارقام و پيش بيني هاي 
منابع و مصارف سال ۱۳۹۹ و هم پيش بيني سال ۱۴۰۰ 

را با هم داشته باشيم. 
وي گفت: در اين اليحه همه منابعي كه حاصل از فروش 
نفت است، خارج مي ش��ود، بنابراين اليحه بودجه سال 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بدون انعكاس درآمد هاي نفتي در منابع 

بودجه جاري خواهد بود. 
نوبخ��ت افزود: ب��ا حذف مناب��ع نفتي از بودج��ه جاري، 
درآمد هاي نفتي كه در سال آينده داريم، با توجه به اينكه 

نوعي واگذاري سرمايه اي اس��ت به صورت تملك دارايي 
سرمايه اي براي طرح هاي عمراني اختصاص خواهد يافت. 
وي بابيان اينكه ما يك برنامه دوس��اله تهيه كرده ايم كه 
برنامه عمراني دولت براي سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است، گفت: 
منابع طرح هاي عمراني اولوي��ت دار يعني طرح هايي كه 
مي تواند در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به اتمام برسد و طرح هايي 
كه مقام معظم رهبري و رئيس جمهور در سفر هاي استاني، 
آنها را مشخص كردند و همچنين طرح هايي براي مناطق 
كمتر توسعه يافته به صورت ويژه، در نظر گرفتيم كه از محل 

منابع فروش نفت تأمين اعتبار خواهند شد. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور اضافه كرد: البته اين 
همه منابع ما براي طرح هاي عمراني نيست، بلكه ساير 
منابعي كه از صندوق توسعه ملي و تسهيالت بانكي براي 
طرح هاي مشاركتي نيز به آن افزوده مي شود كه در قالب 
برنامه عمراني دولت به همراه اليحه اي كه بدون منابع 

نفت تنظيم مي شود تقديم خواهد شد. 

نوبخت گفت: ب��ه غير از آن براي س��ال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
يك برنامه اشتغال دوساالنه نيز داريم و در آن هر سال، 
حدود يك ميليون فرصت شغلي پيش بيني كرديم كه 
حداقل 2 ميليون فرصت شغلي در اين برنامه دو ساالنه 

ايجاد شود. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه افزود: ام��ا اينكه از چه 
منابعي مي توانيم اين ش��غل ها را ايج��اد كنيم و در چه 
فعاليت هايي امكان دارد اين اش��تغال ايجاد ش��ود، اين 
همان كاري است كه براي س��ال جاري انجام داده ايم و 

براي سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نيز در نظر گرفتيم. 
وي گفت: به ج��ز اينها برنامه يارانه ه��ا را نيز به مجلس 
تقديم مي كنيم كه بر اس��اس آن براي مجلس و جامعه 
شفاف مشخص مي كنيم كه در اقتصاد ما چه مقدار يارانه 
مي دهيم و آنها را چگونه تفكيك مي كنيم و چه مقدار به 
صورت بودجه قرار است به دستگاه هاي مختلف بپردازيم 

كه به صورت جزء در برنامه مشخص شده است. 

در پی اع�زام هزار نیروی جدی�د امریکایی به خاک 
عراق، مقام�ات این كش�ور از تحركات واش�نگتن 
ابراز نگران�ی كرده ان�د. رئیس ائت�الف الفتح عراق 
در س�خنانی تأكید كرد كه امریکا و اس�رائیل تمام 
تالش خود را می كنند تا عراق رن�گ آرامش نبیند. 
به رغم هش��دارهای مقامات عراقی به خروج نيروهای 
امريكاي��ی از اي��ن كش��ور، واش��نگتن همچن��ان ب��ه 
تنش آفرينی و ايجاد بحران در ع��راق دامن می زند. به 
گزارش ش��بكه الس��ومريه نيوز، هادی العامری، رئيس 
ائتالف الفتح عراق روز دو   شنبه در كنفرانس مطبوعاتی 
درباره اعتراضات اخير در شهرهای اين كشور گفت:»ما 
مش��كالتی داريم و فرزندان ما كه دس��ت به تظاهرات 
زده اند، حق دارند، مش��كالت جدی وجود داشت و اين 

مشكالت همچنان هست«. 
العام��ری اظه��ار كرد:»پن��ج س��ال نتيج��ه جنگ با 

داع��ش به دلي��ل سياس��ت های نادرس��ت دولت های 
قبلی بود ك��ه منجر به افزايش تع��داد فارغ التحصيالن 
دانش��كده ها، مؤسس��ه ها، دبيرس��تان    ها و م��دارس 
 ش��د ب��دون اينك��ه هيچ گونه فرص��ت ش��غلی وجود 

داشته باشد«. 
وی در بخ��ش ديگ��ری از س��خنانش از خط��ر ف��رار 
تروريست های داعش از سوريه و آمدن شان به عراق ابراز 
نگرانی كرد. العامری درباره تح��ركات امريكا در عراق 
هم تأكيد كرد:»امريكا و اس��رائيل تم��ام تالش خود را 
می كنند تا عراق رنگ آرامش نبيند«. اظهارات العامری 
درحالی اس��ت كه يك مقام امنيتی عراق ديروز از ورود 
يكهزار نظامی امريكايی خارج شده از سوريه به استان 
نينوا در شمال عراق خبر داد. همزمان منطقه كردستان 
عراق تأكيد كرد كه نظاميان امريكايی كه به اين منطقه 

می آيند هرگز در آنجا نمی مانند. 

اين منب��ع امنيتی در گفت وگو با وب��گاه »بغداد اليوم« 
گفت:»نيروه��ای امريكايی در منطقه مرزی س��يمالكا 
حضور داشتند كه يك گذرگاه مرزی رابط ميان استان 
الحسكه در س��وريه با منطقه كردس��تان عراق است و 
معلوم نيست اين نيرو   ها بعداً به سمت كجا می روند، اما 
بر اس��اس اطالعات دريافتی بخش اعظم آنها به سمت 

منطقه كردستان عراق خواهند رفت«. 
مارک اس��پر، وزير دفاع امريكا روز يك   شنبه گفته بود: 
انتظار می رود يكهزار نظامی امريكايی كه از سوريه خارج 
شدند به غرب عراق بروند. امريكا تالش می كند با حضور 
طوالنی مدت در عراق، نفوذ ايران و جريان های مقاومت 
را در عراق كاهش دهد. امريكا و رژيم صهيونيستی در 
ماه های اخير حمالتی را به پايگاه های حشدالش��عبی 
انجام داده اند و فرماندهان بس��يج مردمی گفته اند كه 

پاسخ اين حمالت را خواهند داد. 

  بین الملل در ش�رایطی ك�ه دونالد 
ترامپ ادعا می كند كه با 
روی كار آمدن او، اقتصاد امریکا ش�کوفاتر و عظمت 
این كشور احیا شده است، مقامات امریکایی نظری 
مخالف با ادعاهای ترامپ دارند. برنی سندرز، نامزد 
در  دی�روز   ،2020 انتخاب�ات  در   دموكرات  ه�ا 
توئیتی با انتقاد از ش�رایط اقتص�ادی جامعه امریکا 
خطاب به دولت نوش�ت كه اطمینان حاصل كنید كه 
 بچه  ه�ا در مدرس�ه گرس�نه نیس�تند و م�ردم م�ا 
می توانن�د ب�ا ع�زت تحصی�ل و زندگ�ی كنن�د. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، در حالی ك��ه دونال��د ترامپ، 
رئيس جمهور امريكا خ��ود را برای مب��ارزات انتخابات 
رياس��ت جمهوری اين كش��ور در س��ال 2۰2۰ آماده 
می كند، موج انتقادات از سياست های اقتصادی و رفاهی 
او در جامعه امريكا افزايش يافته اس��ت. برنی س��ندرز، 
سناتور ارشد امريكايی و نامزد دموكرات  ها در انتخابات 

2۰2۰، روز دو  شنبه در صفحه توئيتر خود، سياست های 
اقتصادی ترامپ را به باد انتقاد گرفت. سندرز كه همواره 
يكی از منتقدان اصلی ترامپ بوده است، بار ديگر در پيام 
توئيتری نوش��ت: »اطمينان حاصل كنيد كه بچه  ها در 
مدرسه گرسنه نيس��تند. حداقل 6۰ هزار دالر در سال 
به همه معلمان بپردازيد. به همه اجازه دهيد در صورت 
تمايل به دانش��گاه بروند. اين برنامه آموزش��ی راديكال 
ما است. اين ثروتمند  ترين كش��ور روی زمين است. ما 
می توانيم اطمينان حاصل كنيم كه مردم ما می توانند با 

عزت تحصيل و زندگی كنند«. 
سندرز همچنين در پيام ديگری نوشته است:»مردم حق 
يك خانه س��بز و ارزان قيمت را دارند و همچنين با هم 
بودن را، و اين دقيقاً همان چيزی است كه ما می خواهيم 

برای هر امريكايی تضمين كنيم«. 
اي��ن س��ناتور امريكايی همچني��ن در پي��ام ديگری با 
بيان اينكه مردم سرنوش��ت انتخاب��ات را رقم می زنند 

و نق��ش تعيين كنن��ده ای در ام��ور سياس��ی دارن��د، 
خطاب به دولتمردان كاخ س��فيد نوش��ته است:»شما 
بايد از مردم الهام بگيريد. ش��ما باي��د افراد زحمتكش، 
جوانان و اف��راد فقير را وارد پروس��ه سياس��ی كنيد«. 
به گفته س��ندرز »در ص��ورت تحقق چني��ن امری، به 
راحتی می توانيم ترامپ را در انتخابات شكست دهيم«. 
انتقاد سندرز از ش��رايط اقتصادی امريكا درحالی است 
كه ترامپ بار  ها گفته اس��ت كه با ورود او به كاخ سفيد، 
وضعيت رفاهی مردم بهتر از قبل ش��ده است. ترامپ با 
حمايت از سياس��ت های اقتصادی خود گفته است كه 
دولت او بهترين دولت و خ��ود او بهترين رئيس جمهور 
در تاريخ امري��كا بوده اس��ت و عظم��ت امريكايی  ها را 
در جهان تقوي��ت كرده اس��ت اما مقامات اين كش��ور 
به وي��ژه دموكرات ها، تأكي��د دارند كه سياس��ت های 
 ترامپ ب��ه تضعيف و اف��ول ق��درت امري��كا در جهان 

منجر شده است.

يادداشت هاي امروز

حراج نفت با ايده هاي كاغذي
وحیدحاجیپور
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انسداد در عناصر گفتمان اصالحات 
سیدعبداهللمتولیان
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2 خط موازی كودتای سیاسی 
و مطالبات مردمی در لبنان / هادیمحمدی
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نشانه اي از پاسخ سایبري امریکا 
به سرنگوني پهپاد نیافتیم

   رئيس سازمان پدافند غيرعامل: امريكايي ها ادعا كرده اند 
كه پاسخ سرنگوني پهپاد را به  صورت حمله سايبري داده اند، 
اما يافته هاي ما چنين چيزي را ثابت نكرد و ما هيچ نشانه اي 

درباره حمله سايبري كشف نكرديم |  صفحه 5

ويژه هاي جوان  

 راه درك آسیب  اجتماعي
تعطیلي مراسم ديني نیست

 كرباسچي دولت روحاني را دولت مديران 
صفحه 2ناكارآمد خواند!

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  30 مهر 1398   -    23 صفر 1441

سال بیست و یکم- شماره 5777 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

سفره شام بوی نفت می دهد!
نيم نگاهي به ظرفيت هاي اقتصادي براي شركت هاي خارجي در سوريه نشان مي دهد يكي از عوامل 
مهم در تحوالت اخير سوريه، جذابيت اقتصادي است. نبردهاي كنوني در سوريه، اين كشور را به 
سوي تحقق سناريوي تقسيم آن به دو بخش شمالي و جنوبي سوق داده است. نيروهاي كرد، امريكايي، 

داعش، تركيه و سوري در حال نبرد براي تحقق خواسته هاي خود هستند

وزير دفاع امريكا : ما برخی از نيروهای امريكايی را در روستاهای نزديك چاه های نفت در شمال 
شرق سوريه نگه خواهيم داشت. سازمان اطالعات امريكا به نظارت بر آتش بس در شمال سوريه 
كمك خواهد كرد و برخی از نيروهای ما كه در نزديكی چاه های نفت مس��تقر می ش��وند مش��مول 

عقب نشينی نخواهند شد | صفحات 12و15

رسانه های امریکا: به یك سوم زنان بومی امریکا تجاوز 
می شود اما مجازات متجاوزان بسیار ضعیف است

مجازات ضعیف قضایی 
برای متجاوزان به زنان بومی امریکا!

مطمئن شوید 
 بچه های امریکا

 در مدارس  
گرسنه    نیستند!

 سندرزخطاب به حاكمان امریکا :  به همه اجازه دهید  
 به دانشگاه بروند.  این برنامه آموزشی رادیکال ما است! 

 این ثروتمندترین كشور روی زمین است
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