
 گفت وگوي »جوان«  با نادر قشقايي
هنرمند  مجسمه ساز 

 گفت وگوي »جوان« 
 با سردار علي اكبر پورجمشيديان

معاون هماهنگ كننده نيروي زميني سپاه

    اولين بار نيست كه عوامل ضدانقالب از اموات براي 
پيشبرد اهداف سياسي خود استفاده مي كنند. پس از نويد 
افكاري كه يك قاتل بود و اپوزيسيون ايران او را به عنوان 
فعال سياسي مخالف جمهوري اسالمي جا زد، حاال نوبت 
به رونمايي فعاالن مدني! ايران از يك »سارق« به عنوان 

مخالف سياسي جمهوري اسالمی رسيده است

سارقكيفقاپ
فعالمدنياپوزيسيون!

 خروج بورس 
از چله اصالح

اصول مجسمه سازی در ساخت 
تنديس های  شهيد سليمانی 

رعايت نشده است

دستاوردهاي درماني نيروي 
زميني سپاه در اختيار 
دانشگاه ها قرار مي گيرد
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یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

تله مكانيسم ماشه

سرمايه سازي هاي دفاع مقدس 
براي كشور

 نقش سرنوشت ساز بسيج
در دفاع مقدس

محمد اسماعيلي

محمدجواد اخوان

داوود عامري

ناقض برجام معرفي كردن ايران بارها توسط اروپايي ها جهت 
رويه س��ازي براي وارد كردن ضربه نهاي��ي به برجام صورت 
گرفته است و اختصاص به يك ماه اخير ندارد.  اروپا همگام 
با امريكا بارها مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را تفسير موسع 
كرده اند از جمل��ه در حوزه هاي مهمي نظي��ر »محدوديت 
فعاليت موش��كي« و » دائمي نبودن غني سازي اورانيوم«، 
»برداش��تن تحريم های هس��ته اي«، »بند غروب برجام«، 
»بازرسي از مراكز هس��ته اي � نظامي«، »حضور مستشاري 
ايران در س��وريه« و »برداش��ته ش��دن تحريم های بانكي � 
تجاري« قابل احصا است.  طي پنج سال بعد از برجام، فرانسه، 
آلمان و انگليس توس��عه هدفمند مصادي��ق نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ از جانب ايران را از موارد دفاعي و موشكي به موضوعات 
تحقيقاتي و پژوهشي كشاندند به طوري كه طي دو سال اخير 
»پرتاب ماهواره هاي علمي « را نقض قطعنامه عنوان كردند و 
چندين بار جهت برگزاري نشست اضطراري شوراي امنيت و 
بازگشايي پرونده های متفاوت در شوراي امنيت عليه ايران، 

به رويه سازي حقوقي دست زدند | صفحه 2

اكنون دفاع مقدس اندوخته ای گرانبها و تجربه اي ذی قيمت 
است كه می تواند چراغ راه كشور در عبور از چالش ها و شتاب 
گرفتن در مسير پيش��رفت باش��د. دفاع مقدس اوالً عرصه 
ش��كوفايي اس��تعداد و خالقيت جوانان بود و جوانان در آن 
خوش درخشيدند. ثانياً، ظرفيت هاي دروني ملت و كشور را 
گشود و با تكيه بر آنها ناممكن ها ممكن شد. ثالثاً، سبب شد 
از همه قدرت های مادي قط��ع اميد كنيم و با اتكال به خدا و 
ايستادن روي پاي خود پيشرفت كنيم. رابعاً، سرمايه عظيمي 
از تجربه درون زا براي ملتي كه هيچ گونه تجربه اي نداش��ت 
اندوخت. خامس��اً مديريت جهادي را ترس��يم كرد و عرصه 
ظهور نهادهاي مردمي و انقالبي همچون سپاه و بسيج شد. 
اين گنجينه بي حد و حصر س��رمايه گرانبها را براي امروز و 

فرداي ايران فراهم آورده است | صفحه 2

پس از پيروزي انقالب اسالمي، شاهد تبلور و تكامل فرهنگ 
دفاعي كش��ور با باورهاي جديد در كشور بوديم. اين فرهنگ 
نمود عيني خود را با حض��ور بهترين فرزندان اين مملكت به 
صورت داوطلبانه در دفاع مقدس و ساير ميدان هاي نياز انقالب 
اسالمي نشان داده است و امروز بايد به  عنوان يك تكيه  گاه و 
ذخيره انقالب اسالمي همچون دردانه اي مورد مراقبت قرار 
گيرد. مرور تاريخ دفاع مقدس نش��ان مي ده��د برتري ايران 
اسالمي در برابر نيروهاي تا دندان مس��لح رژيم بعثي عراق، 
در كنار رشادت هاي نيرو هاي ارتش و سپاه، به واسطه حضور 
داوطلبان بسيجي بود.  بسيجيان از يك سو، به علت روحيات 
خاص خود، فضاي سخت جنگ را تلطيف و نزديك به فضاي 
جامعه كردند، از طرف ديگر تمام اقش��ار جامعه را تمام قد به 
پشتيباني از فرزندان رزمنده خود كشاندند كه باعث افزايش 
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ب�ا م�ردم اردبيل و 

محمد صادق فقفوری
  اجتماعی

ك�ه  پارس آب�اد 
صحبت كنی، كسی 
را پي�دا نمی كنی كه ب�ه »مفت فروش�ی مغان « 
اعتراضی نداشته باشد. مسئله سر 27 هزار هکتار 
واگذاری به ثمن بخس اس�ت. واگذاری ابرپروژه 
خصوصی س�ازی از همان اول مس�ئله داش�ت؛ 
شركت برنده مزايده دشت مغان در دور اول، يک 
شركت صوری با 40 ميليون تومان موجودی بود 
كه می خواس�ت 1840 ميليارد تومان برای مغان 
بپردازد! ديری نگذشت كه افتضاح اين واگذاری 
درآمد و حاال اولين انتظار مردم اردبيل از رئيس 
دس�تگاه قضا اين است كه حق ش�ان را از اين 
مفت فروش      ه�ا و مفت خر     ه�ا بازپ�س بگيرد. 
رئيس�ی ام�روز ب�ه اردبي�ل س�فر می كن�د. 
»دشت مغان « در دل استان اردبيل خودش يك شهر 
با همه امكانات است، از چندين روستا و بخش گرفته 
تا دانشگاه و حتی فرودگاه! »دشت مغان « حتی به 
اندازه آب مصرفی سه ماه تهران، حق آبه اختصاصی 
از رود مرزی ارس هم دارد ! س��رمايه گذاری در اين 
ش��هر بزرگ در دهه 50 با اين هدف صورت گرفت 
كه امنيت غذايی ايران را تأمين كند؛ حاال اما با وجود 
تزريق های هزاران ميلياردی و ارزش افزوده چند ده 
هزار ميلياردی، نه تنها امنيت غذايی برای ايرانيان 
فراهم نكرده، بلكه مش��كالت عديده ای را هم دامن 

زده است. 
   واگذاری مفتی، آن هم قسطی !

در نوبت اول واگذاری دشت مغان، مرداد 97 »شركت 
دش��ت مغان « به متقاضی برنده مزايده، »شركت 
توس��عه بازار س��رمايه تهران « واگذار شد، اما چون 
خريدار جزو بدهكاران كالن بانكی محسوب      می شد 
و كل سرمايه اش در آن زمان 40 ميليون تومان بود، 

واگذاری با مداخله نهادهای ناظر باطل شد. 
بعد از آن هيئت وزيران در ۲9 مهرماه 97 مقرر كرد 
سازمان خصوصی سازی برای واگذاری اين كشت و 
صنعت مطابق قانون، يعنی برگزاری مجدد مزايده 
اقدام كند اما س��ازمان خصوصی س��ازی برخالف 

مصوبه هيئت وزيران، كشت و صنعت مغان را به نفر 
دوم متقاضی در مزايده واگذار كرد!  

در نتيجه ش��ركت 4 هزار ميليارد تومانی كشت و 
صنعت دش��ت مغان با ۲7 هزار هكتار وس��عت، به 
46درصد قيمت يعنی به رقم ه��زار و 840 ميليارد 
توم��ان واگذار ش��د، آن هم به صورت قس��طی كه 
خريدار فقط ۱00 ميليارد توم��ان آورده نقدی ارائه 
كند و هزار و 740 ميليارد تومان باقيمانده را بعد از دو 
سال تنفس و طی اقساط 9 ساله و با سود ۱4 درصد 
بپردازد ! اين چيزی جز مفت فروشی مغان نبود. مردم 

منطقه از اين روند به هبه مغان ياد می كنند. 
    گره حقوقی مفت فروش�ی دس�ت رئيس 

دستگاه قضا
در يكی از ارزش گذاری های تخصصی، دشت مغان تا 
8 هزار ميليارد تومان )در سال 9۳( قيمت گذاری شده 
بود، اما به هر حال و با همين قيمت گذاری پايين، با 
مكشوف شدن ايرادات عمده پروسه واگذاری و اعالم 
جرم عليه رئيس سابق س��ازمان خصوصی سازی، 
خود سازمان خصوصی سازی دادخواستی مبنی بر 
ابطال واگذاری دشت مغان ارائه می كند. در نتيجه 
رأی ابطال واگذاری صادر و حتی اين رأی ابالغ هم 

می شود، اما ماجرا به همين جا ختم نمی شود !
در اثر فش��ارهای وارده به سازمان خصوصی سازی، 
اين سازمان در اقدامی عجيب اليحه ابطال واگذاری 
را پس می گيرد، آن هم پس از رسيدگی و صدور رأی! 
پرونده واگذاری مفت دش��ت مغان االن در دس��ت 
رسيدگی چندباره است. هيئت رسيدگی كننده به 
اين موضوع بايد نسبت به اجحاف حقوق مردم منطقه 
تصميم بگيرد. مشكالت عديده اقتصادی، اجتماعی، 
سياسی و امنيتی شكل گرفته حول شركت دشت 
مغان نوشتنی های زيادی دارد كه مجال جداگانه ای 
می طلبد؛ اما آنچ��ه فوری و فوتی تر از همه اس��ت، 
بازگشت دشت مغان به مردم است. حاال كه پرونده 
واگذاری دشت مغان موعد بازگشت به مسير قانونی 
است، مطالبه اصلی مردم اس��تان اردبيل از رئيس 
دستگاه قضا در سفر به اين استان، بازپس گيری دشت 

مغان از مفت فروش      ها و مفت خر     ها است. 

به سوی بازپس گيری مغان

تيم فوتبال اس�تقالل با پي�روزی مقابل االهلی 
عربس�تان ج�واز حض�ور در مرحل�ه حذف�ی 
رقابت های ليگ قهرمانان  آسيا را به دست  آورد.

به گزارش ايسنا، در جريان رقابت های ليگ قهرمانان 
آسيا و در گروه A، دو تيم استقالل و االهلی عربستان 
به مصاف هم رفتند كه اين بازی با پيروزی ۳ بر صفر 
شاگردان مجيد نامجومطلق به پايان رسيد. استقالل 
دردقيقه ۲9 توس��ط قائدی به گل اول رسيد و در 
دقيقه ۳9 نيز ارسال مهدی قائدی از سمت راست 
محوطه جريمه االهلی، ضربه س��ر علی كريمی را 
به همراه داشت كه باعث ش��د گل دوم استقالل به 

ثمر برسد.
در دقيقه 54  علی كريمی اين بار در نقش سازنده گل 

ظاهر شد و ارسال او از سمت چپ محوطه جريمه 
حريف، ضربه سر دياباته را به همراه داشت و گل سوم 

آبی پوشان به ثمر رسيد.
پس از اين گل، اس��تقالل ب��از هم برتری نس��بی در 
 ميدان داش��ت و االهل��ی نيز با وج��ود موقعيت های 

نصفه  و نيمه ای كه داشت نتوانست كاری از پيش ببرد.
با اين نتيجه استقالل موفق شد در گروه A رقابت های 
ليگ قهرمانان آسيا پنج امتيازی شود و با توجه به 
تفاضل گل بهتر نسبت به الشرطه عراق پنج امتيازی، 
در رده دوم اين جدول قرار بگيرد. در اين گروه االهلی 
عربستان با شش امتياز صدرنش��ين ماند و به اين 
ترتيب، استقالل و االهلی عربس��تان به دور بعدی 

مسابقات ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا كردند.

آبی ها با آتش بازی در قطر صعود كردند

ترامپكمكهايامنيتيبهاوكراينرا
ابزارفشارمیدانست

ترجمه: محمدصادق عبد الهي

احتماالً اين اولين باري بود كه مي شنيدم كمک امنيتي 
به اوكراين زير س�ؤال مي رود، اما مهم تر از هر چيز اين 
بود كه چگونه و چه كسي ترامپ را متوجه كرده است كه 
مي تواند از كمک هاي امنيتي به اوكراين به عنوان ابزاري 
براي فشار به زلنسکي و دولت جديد آن كشور استفاده 

كند. من هرگز متوجه پاسخ اين سؤال نشدم| صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

بهسویبازپسگيریمغان
   اجتماعی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 3 مهر 1399 - 6 صفر 1442

سال بيست و د  وم- شماره 6033 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

    ارزش مبادالت روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس در مح��دوده ۲0 هزار ميلي��ارد تومان قرار 
گرفت. اين در حالي بود كه شاخص كل بورس تهران با 
رشد بيش از ۳0 هزار واحدي در محدوده يك ميليون و 
6۱۱هزار واحد قرار گرفت و شاخص كل فرابورس ايران 
با افزايش ۳۲۲ واحدي به رقم ۱8 هزار و ۳5 واحد رسيد. 
در اين ميان اظهارات تلويحي وزير اقتصاد مبني بر اينكه 
مردم مراقب باشند تا بزخرها سهام آنها را به عنوان يك 
دارايي از چنگ آنها در نياوردند هم كمي از نگراني بازار 
كاست و هم اينكه ترديد نقدينگي پارك شده خارج از 
بورس را جهت ورود به بازار تا حدودي از بين برد. بدين 
ترتيب انتظار مي رود كم كم بازار از حالت اصالح خارج 
ش��د و به حالت كف سازي جهت رش��د باثبات منطقي 

ورود كند | صفحه 4

پهپادهای بی شمار سپاه  در پهنه آبی خلیج فارس

سردارسالمی:
بردسالحهایمانراافزايشمیدهيموعمقدريانوردیمانراژرفامیبخشيم

    پهپاد هاي جديد  كامأل بومي، و به دست متخصصان سازمان صنايع هوايي ايران  ساخته شده كه  سه فروند از آنها  
براي نخستين بار رونمايي شده است  و قابليت انجام مأموريت از روي شناور براي اهداف مورد را  نظر دارد
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 رئيس قوه قضائيه امروز عازم اردبيل می شود
يکی از برنامه های او ورود به پرونده معيوب خصوصی سازی دشت مغان و واگذاری آن در قبال ثمن بخس است
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