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پرسش جدی
روحانی
شورای سردبیری

روس��ای جمه��وری کش��ورهایی ک��ه نق��ش
رئیسجمه��وری در آنه��ا ریاس��ت هم��ه
سیاس��تهای کش��ور است ،مس��ئولیت بسیار
خطیری برعهده دارند .تصمیمات آنها اگر اشتباه
باشد هزینههای غیرقابل جبران به جا میگذارد.
آنها نه راننده یک خودرو ،که ناخدای یک کشتی
غولآسایند .ناخدایی که اگر  10کیلومتر مانده
به لنگرگاه از س��رعت کشتی کم نکند ،کشتی و
اسکله چند صد میلیون دالری را درهم میکوبد
و اگر به ی��ک فانوس دریایی توج��ه نکند دیگر
کسی نمیتواند به کشتی و سرنشینان و محموله
آن کمکی برس��اند .گاه تصمیم ای��ن ناخدایان
در دی��دن این ش��خص ی��ا ندیدن آن ش��خص
بهفایده و یا به قیمت گزاف برای کش��ورها تمام
میش��ود .اوبام��ا ب��ا ورود ب��دون هماهنگی و
غیرمترقب��ه ب��ه جلس��ه نیمهمخفی روس��ای
جمه��وری چین و هند ،آنه��ا را وادار به پذیرش
معاهده آب و هوایی پاریس کرد و س��ید محمد
خاتمی با فرار راهرو به راهرو از دست کلینتون،
به گذاش��ته شدن س��نگ بنای س��تون جدید
خصومت آمریکا با ایران ،تهدیدهای کمرشکن
منجر به برجام و از همه بدتر ظهور احمدینژادی
ــ ک��ه از قضا ب��رای باز کردن ب��اب گفتوگو با
آمریکا التماس میکرد ــ کمک رس��اند .ترس
محمد خاتمی ،هزینه س��نگین ب��ه ملت ایران
وارد کرد.
چند روز پیش ،حسن روحانی که صحبت تلفنی
چند دقیقهای دو سال پیش او با اوباما ،امضا شدن
برجام و کاهش محاصره و فشار اقتصادی ایران
را در پی داشت ،واسطگی رئیسجمهور فرانسه
برای دیدار با ترامپ را رد کرد ،باید توجیه کامال
قابل قبولی داشته باشد و توضیح قانعکنندهای
به مل��ت ایران بده��د .گاو وحش��ی احمقی که
همه اعض��ای دولتش برخ�لاف نعرههای او در
زمینه پاره ک��ردن برجام و ع��وض کردن رژیم
ایران معتقدن��د باید با نظام ای��ران کنار بیاید و
ایران قدرت برتر منطقه اس��ت ،س��اعتی پس از
آن نعرهها توس��ط عقالی حکومتش وادار شده
تقاضای دیدار با روحان��ی را از طریق مطمئن و
رئیسجمهور فرانسه عرضه کند .روحانی با چه
استداللی این دعوت را درجا رد کرده است؟
اگر ب��ه جای نه ب��ه رئیسجمهور فرانس��ه به او
میگفت فردا پاس��خ حرفهای ترامپ را پشت
تریبون میدهد و بعد اگر باز هم درخواست خود
را تکرار ک��رد مالقات میکنیم ،کار اش��تباهی
کرده بود؟ اگر به آن گاو وحش��ی نزدیک میشد
و ضربهای احتمالی میدید ،از وارد ش��دن شاخ
کاتسا به کل اقتصاد ایران بهتر نبود؟
آقای روحان��ی رأی دور دوم انتخ��اب خود را از
مردمان اصالحطلب گرفته است و این صراحت
و عجل��هاش در گفتن «ن��ه» ،بازی ک��ردن در
زمین تندروهایی اس��ت که دائما بر طبل حرام
بودن مذاکره ب��ا آمریکا میکوبن��د و به وقتش
دستهجمعی به مسقط میروند .زمین سیاست،
زمین حمله ،فرار ،گفتوگو ،قهر ،سازش و البته
جنگ است ،اما مهمتر اینکه عرصه رفتار عقالنی
و حسابگرانه است .شرط عقل و انصاف این است
که اگرن��ه خود روحانی ،الاق��ل آقای ظریف که
قاعدتا نزدیکترین مش��اور روحان��ی در زمینه
ماجرای اخیر اس��ت ،توضیح��ی عقالنی و فاقد
شعار درباره این ماجرا بدهد.
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آقای رئیسجمهور

مبنای نظام رسانهای ما این است

نباید
رد میکرد؟
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تحولخواهان مجلس با یک آزمون دیگر روبهرو میشوند
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چین و روسیه رکورد ورود سرمایه را میشکنند؟

قراردادهای  30میلیارد دالری
در راه اقتصاد ایران
بله آقای وزیر!
پیروزی دختران ایرانی  /تیم ملی راگبی زنان ایران در دیداری دوستانه ،برابر تیم ملی راگبی آلمان به پیروزی رسید

عکس :مریم مجد  /ایران ایمیجز

یادداشتی درباره
کفایت یک وزیر

رازداری
7

یادداشتی از نرسی قربان درباره
قرارداد نفتی ایران و روسیه

آخرين خبرها

توضیحات انتظامی درباره سازمان نظام رسانهای

روز گذش��ته اختتامیه بیس��ت و س��ومین نمایشگاه
مطبوع��ات و خبرگزاریه��ا در می��ان اعتراض��ات
مالباختگان ش��رکتهای اقتصادی و ب��ا حضور دبیر
ش��ورای عالی امنیت ملی ،رئیس فرهنگستان زبان و
ادب فارسی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و تنی چند
از مدیران و فعاالن رسانهای کشور برگزار شد.
به گزارش «ایس��نا» در این مراسم معاون مطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی در ابتدای مراسم در
سخنانی با اشاره به اینکه نمایشگاه امسال مطبوعات
هم به ایستگاه آخر رسید ،گزارشهایی را درخصوص
تالشهای اهالی رسانه ارائه داد.
حسین انتظامی درباره وعده مسؤوالن در قبال تدوین
دو الیحه قانون مطبوعات و خبرگزاریها و همچنین
س��ازمان نظام رس��انهای نیز مطالبی را عنوان کرد و
گفت :این دو الیحه به نحوی مکمل هم هس��تند .در

الیحه قانون مطبوعات ک��ه بخش عمده آن در هیات
دولت تصویب شده است ،رژیم افتراقی حقوق مطرح
اس��ت؛ یعنی اینکه بگوییم برای مطبوعات و رسانهها
جرایم خاصی وجود دارد .اینطور نیست که هر جرمی
از طریق مطبوعات انجام میش��ود ،به قانون مجازات
اسالمی ارجاع داده شود.
او پنج عنوان مجرمانه برای الیح��ه قانون مطبوعات
برشمرد و افزود :هتک حرمت ،نقض حریم خصوصی،
نقض امنیت ملی ،توهین به مقدسات و افشای اسناد
محرمانه دولت جزو این پنج عنوان است .سایر موارد
جزو تخلفات اس��ت که کمیس��یون رس��انهها به آن
رس��یدگی خواهد کرد .بنابراین ای��ن قانون در جهت
جرمزدایی حرکت میکند.
او همچنین درباره قانون نظام رسانهای نیز گفت :این
قانون نیز مراحل عملیاتی ش��دن آن در دولت شروع

موگرینی برای تاکید دوباره بر اجرای
برجام به واشنگتن می رود
ایرنا  -فدریکا موگرینی مس��ئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپ��ا هفته آینده برای بح��ث و گفتوگو با
ش��ماری از مقامهای دولت و کنگ��ره آمریکا و تاکید
دوباره بر ضرورت اجرای برجام به واش��نگتن س��فر
می کند.
به گزارش ایرنا « ،کاترین ری» س��خنگوی اتحادیه
اروپا روز جمعه با صدور بیانیه ای اعالم کرد :موگرینی
روزهای دوش��نبه و س��ه ش��نبه آینده  6و  7نوامبر
( 15و  16آبان) به واشنگتن س��فر می کند و در این
س��فر درباره روابط دوجانبه اتحادیه اروپا  -آمریکا و
همچنین تازه ترین تحوالت در خصوص ش��ماری از
مسائل سیاست خارجی مورد عالقه مشترک از جمله
اجرای توافق هس��ته ای با ایران و اوضاع شبه جزیره
کره ،بحث و گفت وگو خواهد کرد.
سخنگوی اتحادیه اروپا افزود :موگرینی در این سفر با
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنین
تعدادی از اعضای برجسته مجالس سنا و نمایندگان
آمریکا ش��امل پل رایان رئیس مجل��س نمایندگان
آمریکا دیدار و گفت وگو می کند .موگرینی همچنین
در کنفران��س جمهوری مجلس نماین��دگان آمریکا
( )Republican Conferenceسخنرانی میکند.
بر اس��اس این بیانیه ،دراین س��فر همچنین فرصتی
برای دیدار با یوکیا آمانو مدیر آژانس بین المللی انرژی
اتمی خواهد بود.
به گزارش ایرن��ا ،اتحادیه اروپا و قدرتهای اروپایی با
حمایت قاطع از توافق هسته ای ایران و  5+1به عنوان
س��ندی بین المللی و مورد حمایت ش��ورای امنیت
سازمان ملل ،این پیام را به روشنی ارسال کرده اند که

هرگونه کارشکنی آمریکا در برجام تنها انزوای بیشتر
آن کش��ور را در پی دارد .اتحادیه اروپا و کش��ورهای
اروپایی آش��کارا با موضع دولت آمریکا درباره توافق
هسته ای مخالفت کردهاند و بر لزوم اجرای برجام از
سوی تمام طرفها تاکید دارند.
ترامپ روز جمعه  21مهر  1396در گزارش سه ماهه
خود درباره روند سیاستهای کاخ سفید در قبال ایران
و برجام ،بدون هرگونه دلیل منطقی و اثبات شدهای،
پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید نکرد و مدعی
نقض برجام از سوی ایران شد و همچنین مدعی شد
که می تواند به توافق هسته ای پایان بدهد.
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها
بر لزوم پایبندی همه طرفها به برجام به عنوان یک
توافق بین المللی مورد تایید ش��ورای امنیت تاکید
کرده و گفته اس��ت که هیچ کشوری نمی تواند به آن
پایان بدهد .درپی اع�لام تصمیم ترامپ درخصوص
برجام  ،مقامهای اروپای��ی اعالم کردند که به رایزنی
با کنگره آمریکا برای حفظ برجام ادامه خواهند داد.

ش��ده اس��ت .این قانون رابطه بی��ن روزنامهنگاران را
مش��خص میکند .در حال حاضر نظ��رات مخالف و
موافق این الیحه جمعآوری ش��ده است و برای قانون
رس��انهای همچنان با توجه به اینکه در دس��تور کار
دولت است نظرات مخالف و موافق در حال جمعآوری
است و جلسهای برگزار خواهد شد تا جمعبندیها را
داش��ته باش��یم .وی در بخش دیگری از صحبتهای
خود درباره تجمعاتی که امروز و روزهای گذش��ته در
نمایشگاه مطبوعات شکل گرفت نیز گفت :خوب است
به تجمعاتی که در نمایشگاه برگزار شد از جنبه فرصت
بنگریم ،اینکه این افراد به محفل رسانهای ما آمدند و
رسانهها را محرم خود دانستند.
انتظامی در پایان س��خنانش با اع�لام خبری گفت :با
مس��اعدت قوه قضاییه در حوزه رسانهها قرار است از
این پس دادگاه حل اختالف داشته باشیم.

ترافیک سنگین در مسیر تردد زائران اربعین
در مرز چذابه
ایرنا  -بازدید هزاران شهروند خوزستانی در روز
جمعه از مواکب مردمی اطراف پایانه چذابه باعث
ایجاد ترافیک سنگین در مس��یر تردد زائران در
جاده سوسنگرد  -بستان  -چذابه شد.
به گزارش ایرنا بازگشت این شهروندان با هزاران
دستگاه خودرو سواری در مسیر رفت و بازگشت،
س��بب ایج��اد اخت�لال در حرک��ت کاروانهای
زائران اربعین حس��ینی ک��ه عازم پایان��ه چذابه
بودند شد.
رئی��س پلیس راهور خوزس��تان جمعه ش��ب در
پایانه مرز چذابه با تایید ایجاد ترافیک در مس��یر
حرکت زائ��ران اربعین ب��ه خبرن��گار ایرنا گفت:
ماموران پلیس راه با حضور در مسیر 60کیلومتری
سوس��نگرد به چذابه توانستند تا حدودی زیادی
مش��کلترافیکایجادش��دهرابرطرفکنند.
س��رهنگ رضا دولتش��اهی اف��زود :بس��یاری از

ش��هروندان حین عبور از مقاب��ل مواکب مردمی
پس از توقف غیرمجاز  ،عکس س��لفی گرفتند که
این مساله بر پیچیدگی ترافیک اضافه کرد.
وی اظهار داش��ت :تا ساعات شب جمعه با حضور
گشتهای پلیس راه از میزان ترافیک کاسته شد
و وضعیت تقریبا به حالت عادی برگش��ت.
دولتش��اهی  ،تعطیلی روز جمعه و هوای نس��بتا
خوب پائیزی را یکی دیگر از دالیل بازدید پرشور
شهروندان خوزس��تانی از مواکب مردمی اطراف
پایان��ه مرزی چذاب��ه اعالم کرد .گفته می ش��ود
ایجاد ترافیک س��نگین در مس��یر سوسنگرد به
چذابه ،روند خدمترسانی و حرکت کاروانهای
تدارکانی مواکب مردمی ک��ه در حال عزیمت به
گذرگاه چذابه بودند را نیز برای ساعاتی با اختالل
جدی مواجه کرد.
ناخرس��ندی رانندگان کامیونهای حامل یخ که

در مسیر یاد ش��ده عازم مواکب مردمی در چذابه
بودند نیز پیامدهای ایجاد ترافیک بود.
در اربعین سالهای گذشته نیز شهروندان بسیاری
از شهرها و روستاهای خوزستان از مواکب مردمی
اطراف گذرگاه مرزی چذابه بازدید کرده و برخی
نی��ز اقدام به توزی��ع نذورات کردن��د .پایانه های
مرزی شلمچه و چذابه  2کانون اصلی تردد زائران
اربعین حسینی است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده در  11روز گذشته
در مجموع 556ه��زار زائر از این  2گذرگاه مرزی
بهعتباتعالیاتمش��رفش��دند.
موج اصلی حرک��ت کاروانهای زائ��ران اربعین
حسینی به س��مت گذرگاههای مرزی شلمچه و
چذابهفرداش��نبه13آبانش��روعمیش��ود.
در ایران پنجش��نبه 18آبان روز اربعین است ولی
در عراق جمعه 19آبان اس��ت.

شهادت  8مرزبان در آذربایجان غربی
ایرنا -معاون سیاس��ی امنیتی استاندار آذربایجانغرب��ی گف��ت :در درگیری عص��ر ام��روز (جمعه)
مرزبانان با گروههای تروریس��تی در منطقه مرزی
شهرس��تان چالدران ،تلفات زیادی به تروریستها
وارد شد ،اما هش��ت نفر از نیروهای هنگ مرزی به
شهادت رسیدند.

علیرضا رادفر شامگاه جمعه در گفتوگو با خبرنگار
«ایرنا» اف��زود :این درگیری در نقط��ه صفر مرزی
به وقوع پیوس��ت و تعقیب تروریس��تها در منطقه
همچنان ادامه دارد.
به گفته وی سه نفر از شهدا از میان مرزبانان کادر و
پنج نفر دیگر سرباز وظیفه هستند؛ جزئیات تکمیلی
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از ای��ن درگیری پس از پایان تعقیب تروریس��تها
مشخص میشود.
ب��ه گ��زارش ایرنا چالدران ب��ا حدود  45ه��زار نفر
جمعیت در شمال غربی آذربایجان غربی قرار دارد و
مرکز آن شهر «سیه چشمه» است؛ چالدران یکی از
مرتفعترین شهرستانهای کشور است.
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