
 فساد بانکی در نساجی سبالن  و مفت فروشی مغان 
در تور عدالت

 آماده باش جنگی پنتاگون 
برای استقرار دموکراسی در امریکا!

گذشت زمان نمي تواند ياد شهيدان را 
از خاطر ملت ايران بزدايد

 دوران دفاع مقدس 
با نفاق پنهان و آشكار مواجه بود

 مرگ هاي روزانه كرونايي 
از 200 نفر عبور كرد

رهبر انقالب در پيام به مناسبت روز تجليل  از شهيدان  و ايثارگران: 

    شرایط هم در خیابان های امریکا پر تنش است و هم در سطوح سیاسی. در شهر لویزویل، 
در پی قتل دختری سیاهپوست، مردم خشمگین از رأی دادگاه دو افسر پلیس را هدف گلوله 
قرار دادند. در سیاتل نیز، انتشار ویدئو    هایی از رفتار خشونت بار پلیس با معترضان به شدت 
احساسات عمومی را جریحه دار کرده است. در سطوح سیاسی باال هم، رئیس جمهور امریکا 
با گفتن اینکه نتایج انتخابات، انتقال قدرت نیست، باعث شده نگرانی    ها درباره اینکه ترامپ 
حاضر نشود به راحتی کرسی ریاست جمهوری را ترک کند، بیشتر شود تا جایی که حتی 
احتمال متوسل شدن ترامپ به استفاده از ارتش برای سرکوب اعتراضات خیابانی پس از 

انتخابات، به دغدغه وزارت دفاع تبدیل شده است | صفحه 15

    در نخستین جمعه از پاییز 99 آمار فوتي هاي کرونا دوباره از 200 نفر عبور کرد،  اما در 
چنین شرایطي هم همچنان جاده هاي منتهي به سواحل شمالي کشور همچون تمام آخر 

هفته هاي دیگر یك طرفه شد! | صفحه 3

یادداشت  سیاسی

 نشانه های عبور از بحران 
در شمال و جنوب ايران

محمدصادق فقفوري

تحریم  رس��ماً بي خاصیت و تبدیل به فرصت شده  است. این 
گزاره  اي اس��ت که نظریه پردازان غربي مدت ها است بر آن 
تأکید مي کنند و این روزها دو اتفاق مهم در شمال و جنوب 
کشور هم مؤید آن شده است. االن مي توان حتي فراتر از این 
را نوشت و برایش شاهد مثال هم آورد: تحریم ها باعث زایش 
از درون و کف سازي بنیادي نظام اقتصادي ایران شده  است. 

پرداختن جزئي تر به دو نمونه، این ادعا را واضح تر مي کند. 
در شمال کش��ور، رئیس قوه قضائیه با سفر به اردبیل به طور 
مصداقي به مبارزه قانوني با ساختارهاي فسادزا اقدام کرده 
و از قِبل آن آورده هاي مالي – اقتص��ادي فراواني را موجب 
شده است. کارخانه س��بالن پارچه مدت هاست اسیر چنبره 
بانك هاي قاتل شده و عمالً در رکود به سر مي برد. این کارخانه 
که رتبه یك غرب آس��یا در تولید لباس را دارد، س��ه سالي 
مي شود که به تملك غاصبانه بانك در آمده است، آن هم به 
دلیل شرایط اقتصادي کشور و نپرداختن به موقع چند قسط 
از وام بانکي. سبالن پارچه یك چرخه کامل از مزرعه تا تولید 
لباس را عهده دار بود، پنبه از کشاورز مي خرید و با تبدیل آن 
به نخ و پارچه لباس هاي باکیفیت تولید مي کرد؛ اما به دلیل 
دریافت وام در س��ال 89 و تعویق در بازپرداخت چند قسط، 
مورد هجوم بانك وام دهنده قرار گرفت و عماًل از انتفاع خارج 
شد. سبالن پارچه با مدیریت غاصبانه بانك، تنها 400 کارگر 
دارد، در حالي که ظرفیت 2 هزار کارگري داش��ته و دارد. بنا 
بر برخي ادعاهاي دولتي، ایجاد هر شغل چیزي حدود 600 
میلیون تومان هزینه در بر دارد. در همین یك مورد کارخانه 
سبالن پارچه، با سوءمدیریت بانکي، هزار میلیارد تومان خاک 
مي خورد: دلسوزي نیس��ت تا با فعال کردن ظرفیت اشتغال 
سبالن پارچه مانع هدررفت هزار میلیارد تومان به ازاي ایجاد 
1600 شغل شود. دستگاه قضایي مشکل سبالن پارچه را حل 
کرده و قرار است این کارخانه عظیم به چرخه تولید بازگردد. 
یك مصداق عجیب دیگر از دمل هاي چرکین اژدهاي هفت سر 
فساد، قضیه شرکت »کشت و صنعت مغان« در استان اردبیل 
است. خصوصي سازي معیوب و رانتي موجب ابرمفت فروشي 
مغان شد. دش��ت مغان با 27 هزار هکتار زمین بسیار مرغوب 
کشاورزي، چندین روستا، دانشگاه، فرودگاه اختصاصي و حق آبه 
اختصاصي از رود مرزي ارس به میزان آب مصرفي سه ماه کل 
تهران به یك چهارم قیمت واقعي، آن هم با اقساط 10 ساله و با 
تنفس دو ساله براي آغاز اقساط به یك شخص که حتي در مزایده 
هم برنده نشده بود اهدا شد! به بیان دیگر، نفر دوم مزایده کشت 
و صنعت مغان تنها 100 میلیارد تومان پول داد و مالك بیش 
از 8 هزار میلیارد تومان از بکر ترین زمین هاي کشاورزي ایران 
با تمام متعلقات انحصاري شد. این هبه تقریباً مفت که احتماالً 
علقه هاي سیاسي – حزبي – انتخاباتي در آن بي تأثیر نیست، پر 
از ایرادات حقوقي است. مشکالت امنیتي و اجتماعي این قِسم از 
واگذاري ها هم در کنار مفاسد اقتصادي آن قابل رسیدگي است. 
رئیس دستگاه قضا در اردبیل به این مورد بسیار عجیب ورود 
کرده است. قانون در واگذاري هاي اموال دولتي بي ایراد نیست، 
اما همین قانون مشکل دار هم از جانب مجریان به درستي اجرا 
نمي شود. آن طور که از سفر اردبیل پیداست، نظارت قوه قضائیه 
مي تواند جلوي بخش بزرگي از تاراج بیت المال را فقط در همین 

به اصطالح خصوصي سازي بگیرد. 
همزمان در جنوب کش��ور اما یك رخداد بزرگ دیگر محقق 
شده است: پتروپاالیشگاه  سازي 460 میلیون دالري سپاه. 
پتروپاالیش��گاه  کاماًل ایراني به دست قرارگاه خاتم االنبیا در 
بندرعباس نمودي دیگر از کف سازي بنیادي نظام اقتصادي 

ایران و زایش از درون در اوج تحریم ها است. 
این پتروپاالیشگاه  با ظرفیت روزانه 120 هزار بشکه میعانات 
گازي، مکمل فازهاي پارس جنوبي اس��ت. فرمانده سپاه در 
آغاز عملیات اجرای��ي این ابرپروژه گفته اس��ت که عالوه بر 
این پاالیشگاه، 220 طرح زیرساختي بزرگ دیگر هم با توان 
قرارگاه خاتم االنبیا در حال اجرایي شدن است. سردار سالمي 
تأکید کرده است س��پاه با وجود تحریم ها، اجازه توقف هیچ 

طرحي را نخواهد داد. 
ای��ن دو اتفاق در ش��مال و جنوب کش��ور، ش��اهد غیرقابل 
انکاري از لوث شدن تحریم ها اس��ت. بي خاصیتي تحریم ها 
نش��انه هاي مهم دیگري هم دارد. درست است که معیشت 
قاطبه ایرانیان دچار مشکالتي شده، اما به اذعان کارشناسان 
دولتي بخ��ش مهمي از این تنگناهاي معیش��تي ناش��ي از 
س��وءمدیریت هاي دولتي و بي نظارتي ها است؛ از آن طرف 
هم ایجاد مانع بر سر واردات باعث ش��ده است روند معیوب 
لوکس بازي برخي خانواده هاي ایراني اصالح شود. کم مصرفي 
دستگاه هاي پرمصرف حاکمیتي در شرایط انقباضي مالي از 
دیگر نمونه هاي اصالحات بنیادي نظ��ام اقتصادي ایران در 
اوج تحریم ها اس��ت. زدودن از اطراف زاید دولت فربه ش��ده 
با نفت بش��که اي 120 دالر هم احتماالً جز با فش��ار تحریم 

ممکن نبود. 
بقيه در صفحه 3

 ساخت  پتروپااليشگاه 
تمام ايرانی  قرارگاه خاتم

   اقتصادی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 5 مهر 1399 - 8 صفر 1442

سال بيست و د  وم- شماره 6034 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

کمتر از دو ماه مانده تا انتخابات امریکا، 
غالمرضا صادقیان

  یادداشت سردبیر
فش��ارهای غرب ب��ر ایران-همگی با 
مفهوم سازی از برجام- هر روز با خبر 

تازه ای به روز می شود. 
پ��س از آنکه هفته پیش ش��ش س��ناتور جمهوریخ��واه از ترامپ 
خواس��تند همه بخش های مالی ایران را تحریم کند، خبر تازه  ای 
رس��ید که »۵6 نماینده کنگره در نامه ای به رئیس جمهور امریکا 

خواستار تحریم کل بخش مالی ایران شدند«.
هرچند برخ��ی  تحلیلگران هرگون��ه تحریم جدید علی��ه ایران را 
حرکتی تبلیغاتی و اضافی می دانند و معتقدند که سقف تحریم   ها و 
سبد تحریم   ها پرشده است اما برخی دیگر برای همین تحریم های 
اضافی هم وجهه ای قائلند و معتقدند ایران می توانست یا می تواند 
با تغییر رویکرد خود در قبال برجام، جلوی پیشروی غرب را بگیرد. 
اما نکته دقیقاً همین جاست که تحریم   ها و واکنش های ما همگی 
درچارچوب برجام طرح می ش��ود! امریکا با آنکه نه در برجام ماند 
و نه آن زمانی که اس��ماً بود، به آن عمل کرد و هیچ حس��ن نیتی 
پیرامون برجام نشان نداد، با استناد به برجام دوباره ماشه می کشد 
و تحریم جدید می آورد. اروپا ه��م همان کار امریکا را می کند اما با 
حفظ ریاکاری و نیرنگ بازی های خود. دوستان برجامی ایران هم 
بعضاً االن به گون��ه ای با یادآوری ماندن خودش��ان در برجام علیه 
تحریم های جدید امریکا موضع می گیرند که هرگونه واکنش ایران 
برای خروج رسمی یا اسمی از برجام را با محدودیت مواجه می کنند. 
در چنین ش��رایطی آقای ظریف عبارت جدیدی به قصه پرغصه و 
پردامنه برجام اضافه می کند: »اگر امریکا می خواهد به توافق اتمی 

بازگردد باید خسارات وارده به ملت ایران را پرداخت کند«.
 با بررس��ی معنا و محتوای اظهارات آقای وزیر و توئیت های ایشان 
درباره برجام در هفت سال اخیر، تغییرات و واژگونی های اساسی 
در این اظهارات مشاهده می شود ولی ما می دانیم که ایشان هنوز 
یك »باورمند به مذاکره « و »یك باورمند به برجام « هستند و اگر 
مانعی بر سر راه ایش��ان نبود، در همین ش��رایط جهان بی جلسه، 
جلس��ات مذاکره جدید را زن��ده می کردند، با آنک��ه همین امروز 
با یك جس��ت و جوی س��اده می توان غیرقابل حل بودن »مسئله 
برجام « و به بن بس��ت رس��یدن آن را از زبان برخی مس��ئوالن و 
بیش��تر صاحبنظران دید و دریافت کرد. ایش��ان به خوبی می داند 
که »جبران همه خس��ارت های خروج امری��کا از برجام « به معنی 
پرداخت صد  ها میلیارد دالر به ایران نیس��ت. جبران »برجام اجرا 
نش��ده« یعنی جبران همه خسارت های تعلیق هس��ته ای، یعنی 
جبران همه خسارت های اقتصادی و سیاس��ی و اجتماعی، یعنی 
جبران آس��یب های روانی تورم و افتادن کثیری از ملت در دامان 
فشار روحی و جس��می گرانی، یعنی جبران خسارت به چند نسل 
از فرزندان ایران زمین، یعنی جبران اف��ول ارزش پول ملی، یعنی 
جبران برخی عقب افتادن ها که رسیدن به خط اول رقابت جهانی 
را بسیار مش��کل می کند، یعنی جبران شکس��تن کاریزمای ضد 

امپریالیستی ایران در نگاه ملت های ستمدیده و آزادیخواه . آیا اگر 
بتوان همه این خسارت   ها را به عدد و رقم درآورد، اصاًل امریکا قادر 

به جبران آن هست؟!
البته که ملت ایران سرانجام از این تهدید یك فرصت برای عبور از 
بحران خواهد ساخت و راست قامت خواهد ایستاد اما نه با جبران 

کردن امریکا یا بازگشت به میز مذاکره. 
به نظر می رسد این چیز  ها را باید دولت و وزارت خارجه بهتر از هر 
کس ادراک کند اما ب��ه امید جبران کردن امری��کا ماندن احتماالً 
چیزی جز زنده نگه داش��تن نام نامیمون برجام نیست. برجام یك 

طناب به گردن ملت ایران است، نه بیشتر. 
ماهیت واقعی برجام آن است که همه طرف های دیگر، آن را وسیله ای 
علیه ایران قرار داده اند و نیز برای دعواهای شرقی و غربی از آن بهره 
می برند. امروز آنچه که غرب می توانست با ابزاری به نام »تحریم« و 
به گونه ای کاماًل مستقل و یکجانبه بر سر ما بیاورد، همه را درون یك 
»معاهده « بر سر ما می آورد که یك طرف این معاهده را خود ما امضا 
کرده ایم! معجزه برجام یعنی همین! امریکا »در برجام « تحریم های ما 
را حفظ می کند. از برجام خارج می شود و باز تحریم   ها را ادامه می دهد. 
اروپا »در برجام « می ماند و تحریم   ها را ادامه می دهد و هر روز بیانیه ای 
صادر می کند و از ایران می خواهد به تعهدات خود پایبند باشد! و با 
آسودگی اعالم می کند که خودتان باید از اول می دانستید که اقتصاد 
ما اجازه نمی دهد به ش��رکت های خصوصی بگوییم چه کنند! )که 
البته این یك فریب و دروغ اس��ت(. ایران نمی تواند علیه بی تعهدی 
اروپا در برجام شکایت یا اقدام درخوری کند،  چون مکانیسم ماشه را 
علیه ما فعال می کنند! ایران ساکت می ماند تا بهانه به دست امریکا و 
اروپا ندهد،  امریکا اما بهانه نمی خواهد و بدون بهانه مکانیسم ماشه را 
فعال می کند! اروپا نیرنگ می زند، انگلیس یك چیز می گوید، آلمان 
چیز دیگر. بیانیه مشترک هم یك حرف به امریکا می زند، صد تشر به 
ایران! بایدن می گوید اگر رئیس جمهور شود، به برجام بازمی گردد، 
اما شرط دارد! شرط   ها به گونه ای است که یعنی ایران باید چند برابر 
فشرده تر از این شود، تا ببینیم چه می شود! تازه امریکا فهمیده اگر در 

برجام باشد،  چقدر راحت تر می تواند ماشه را بچکاند!
برجام با این توصیفات طنابی اس��ت که می توانس��ت بر گردن ما 
نباش��د،  اما غرب فهمید که اگر ما با دس��ت خودم��ان و با طناب 
خودمان ب��ر دار برجام برویم، وجدان غرب آس��وده تر اس��ت و لذا 

»وجداناً« با مسئله ایران روبه رو شدند!
در ایران دولت اما به این راحتی روضه ای را که برای برجام می خواند 
تمام نمی کند. گاهی به زعم خودش��ان بهترین حرفی که می زنند 
این است که »اگر برجام نبود، اوضاع بدتر از این هم بود«! در واقع 
دولت خود را به فراموشی می زند؛ مگر قرار بود شما با وعده مذاکره 
و برجام، جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیرید؟! فراموش کرده اید که 
شما قرار بود اوضاع را با مذاکره بهتر کنید؟!  البته شما طناب برجام 
را به گردن کش��ور انداخته اید و وجدان غرب را آسوده  کردید، چرا 

باید نگران چیز دیگری باشید؟!

همه خسارت   خروج امريکا از برجام يعنی چقدر؟!

صفحه 2

صفحه 2

واكنش سردار نجات به مستند بي بي سي فارسي

هوالباقي

درگذشت پدر و مادر همسر گرامی تان را تسليت عرض نموده، از خداوند 
منان براي  جنابعالي و بازماندگان صبر و براي آن مرحومان رحمت و مغفرت 

مسئلت مي نماييم.
مدیر مسئول و کارکنان  روزنامه جوان

همکار گرامي

جناب آقای رسول سنائی راد
هوالباقي

شهادت برادر گرامی تان، س�ردار علی خدادی را تسليت عرض نموده، از 
خداوند منان براي  جنابعالي صبر جميل و براي آن ش�هيد علّو درجات را 

مسئلت مي نماييم.
مدیر مسئول و کارکنان  روزنامه جوان

معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد

جناب آقای محمد خدادی
سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654
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