سیاسی

رئیسی :دستورمیدهم

دولتیها از ساحل عقب بنشینند

توپنجه نرم کردهاند و دستوراتی
تقریباً همه رؤسای جمهور 30سال اخیر با ساحلخواری دولتیها دس 
عامهپسند صادر فرمودهاند اما در پایان دولتها نتیجه اشغال بیشتر ساحل به دست دستگاههای دولتی
و قطع بیشتر دست مردم از ساحل آبی خزر بوده اس��ت ،به طوری که مسافران عامه برای دیدن دریا
یا رس��یدن به لب آب باید کیلومترها رانندگی کنند و ویالهای لوکس و قطاروار دولتی و دستگاهها و
نهادهای دیگر را تماشا کنند ،تا مگر راهی یا رخنهای به ساحل بیابند! حتی برخی از نهادها و دستگاههای
منفعل و بیاثر و بیخاصیت دولتی و غیردولتی که بود و نبودش��ان هیچ تأثیری در سرنوشت اجرایی
کشور ندارد ،تأثیرشان در اشغال ساحل و کوتاه کردن دس��ت مردم از دریا کام ً
ال مبرز و روشن است!

رئیس دولت سیزدهم نیز این بار دستور قطعی و اکید برای عقبنشینی دولتیها از ساحل صادر کرد.
هرچند دولتیها راههای بیاثر کردن و دور زدن دستورات مافوق را به خوبی بلدند و در این مورد خاص
نیز بهجای قلعوقمع و تخریب ویالهای لب دریا به ساختوپرداخت توجیهات و آییننامههای بیاثر
کردن دستور رئیسجمهور رغبت بیشتری نشان خواهند داد اما قاطعیت و سابقه چندین ماهه شخص
رئیسدولت سیزدهم در پیگیری و اجرای دستورات خود که در مواردی مثل راهاندازی کارخانههای
تعطیل شده هویداست ،این امید را به مردم میدهد که در آینده نزدیک ساحل را از اشغال ویژهخواران
دولتی خارج شده ببینند و بتوانند چشمی به آبی دریای شمال روشن کنند | بقیه در صفحه 2
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اين  15برابر قانوني
ولي ناعادالنه!
«جوان»فاصلهقانونيكفوسقفحقوقرا بهلحاظ
ادهاست
مورد بررسي قرار د 
حقوقي–اجتماعي 
توگو با «جوان» :در
يك كارش��ناس حقوقي در گف 
قانون بودجه  1400ب��ه صورت صريح آم��ده كه تفاوت
حقوق «كف» و «س��قف» از  20برابر به  15برابر كاهش
پيدا كند .ظاهرا ً در اين قانون تالش شده تا فاصله حقوق
 20برابري را اصالح كنند ،اما اين تفاوت حقوق همچنان
شايد فردي براساس تخصص يا مهارت خاصي
زياد است .

ارد يا اينكه زحمت زيادي ميكشد ،مجاز به دريافت
كه د 
نبايد اين
باش��د،اما به هر حال 

افراد
حقوق بيشتر از ساير 
ميزان تفاوت تا 15برابر برسد! اين در حالي است كه گاهي
بيش از حقوق 15برابري نيز در برخي از ادارات و سازمانها
اد و ارقام مردم را
شدهاست .متأس��فانه اين اعد 
پرداخت 
كردهاست
لسرد 
وجود عدالت در جامعه د 
نسبت به 
3

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
شنبه  9بهمن 26 - 1400جمادیالثانی 1443
توسوم -شماره  16 - 6411صفحه
سال بيس 
قيمت 2000 :تومان

هم ه چيز مهياي
انفجار اوميكروني!

ستارههایشبصعود

كابوس كرونا حاال با شدت گرفتن شيوع اوميكرون
به حقيقت پيوستهاست؛ ويروسي كه در روزهاي اخير به
شكلي تصاعدي آمار كرونا مثبتها را باال برده تا جايي
كه در يك هفته اخي��ر آمار بيماران جديد شناس��ايي
ش��ده از 3هزار و  500نفر در روز ش��نبه  2بهمن ماه به
 16هزار و  757نفر در روز جمعه  8بهمن ماه رس��يد تا
زنگ خطر تازهترين جهش كرونا را به صدا در آورد .رنگ
قرمز كرونايي هم با شدت بيشتري به نقشه كشورمان باز
ميگردد .در حالي كه هفته گذشته شهرستان اردكان
در استان يزد در شرايط قرمز كرونايي قرار گرفت ،حاال
با گذشت دو روز ،قم ،كاشان و پنج شهرستان ديگر در
ش��رايط قرمز كرونايي قرار گرفتن��د .همچنين تهران،
مشهد ،اصفهان ،شيراز و  ۳۹شهرستان ديگر در وضعيت
اند
نارنجي قرار گرفته 

پرونده «جوان» از صعود به جام جهانی که خیلی زود
به دل مردم چسبید

سرمقاله

ماجرای مذاکره مستقیم
پس از آنکه وزی��ر امور خارجه
کش��ورمان در پاس��خ به سؤال
خبرن��گاری در م��ورد احتمال
مذاک��ره مس��تقیم ب��ا تی��م
مذاکرهکننده امری��کا در وین،
ضمن رد کردن مذاکره مستقیم
با این تیم در ش��رایط کنونی،
محمدجواد اخوان
اعالم ک��رد تنه��ا در زمانی که
مدیرمسئول
«یک توافق خوب و با تضمین
باال» در دسترس باشد و برای رس��یدن به این توافق مذاکره
مستقیم الزم باشد ،این مذاکره نادیده گرفته نخواهد شد ،این
سخنان وزیر خارجه با واکنشهای متفاوتی از انتقاد برخی
چهرههای انقالبی گرفته تا شیدایی غربگرایان نسبت به این
نظر و نیز در تناقض تلقی کردن آن با مواضع قبلی مسئوالن
نظام همراه شد .در این خصوص چند نکته گفتنی است:
 .1روشن است که این بار هم ،مشابه دفعات گذشته ،پیشنهاد
مذاکره از سوی طرف امریکایی اس��ت و مطابق معمول این
امریکاییها هس��تند که بیش��تر به چنین گفتوگویی نیاز
دارند .این نیاز از دو منظر قابلبررس��ی است؛ نخست ،عالقه
امریکاییها برای نش��اندن طرف ایرانی به پای میز مذاکره با
دو هدف مهم  .1نش��ان دادن هژمونی خود بر ایران و شروع
آنچه نرمالیزاسیون انقالب میخوانند و  .2تسریع در رسیدن
به توافقی مطلوب امریکا و جلوگیری فوری از روند شتابناک
توسعه توانمندیهای هس��تهای ایران است .و دوم ،تحمیل
هزینههای بیش��تر به ایران در صورت تسلیم نشدن در برابر
زیادهخواهیهای طرف غربی با معرفی «عدم مذاکره مستقیم
از سوی ایران» بهعنوان علت شکست مذاکرات است .در واقع
خوابی که واش��نگتن برای ایده مذاکره مستقیم دیده  ،یک
بازی تعریفشده اصطالحاً دو سر برد است که امید دارد که
در هرحال چه ایران پاسخ مثبت و چه پاسخ منفی بدهد  ،در
خالل آن واشنگتن به سود خود امتیاز بگیرد .طبیعی است
که مواجهه ب��ا چنین بازی پیچیدهای نیازمند هوش��مندی
باالیی است.
 .2دستورکار تیم مذاکرهکننده ایرانی پس از بدعهدی دولت
س��ابق امریکا در خروج از برج��ام و در دور جدید مذاکرات،
عدم مذاکره مس��تقیم با امریکا و انجام مذاکرات چندجانبه
برای ملزم کردن امریکا بر رعایت تعهدات خود نسبت به لغو
تحریمها و ارائه تضمین برای عدم تکرار بدعهدی قبلی بوده
اس��ت .دلیل این تدبیر نیز اوالً بهخاطر تنبیه نمودن دولت
امریکا و هزینه دادن این کشور از اعتبار بینالمللی خود بابت
خروج یکجانبه از برجام اس��ت .از طرفی در ش��رایط کنونی
که تحریمها به حد نهایت خود رس��یده و امریکاییها امکان
افزایش فشار چندانی در این حوزه ندارند و ایران نیز توانسته
خود را تا حد زیادی با شرایط تحریم تطبیق دهد و راههای دور
زدن تحریمها و اداره کشور در این شرایط را یاد بگیرد ،گذر
زمان بیشتر از اینکه به ضرر ایران باشد به ضرر امریکاست و
این یکی از علل مهم اصرار آنها برای مذاکره مستقیم و تسریع
در مذاکرات است .حقیقتی که ایران آن را بهخوبی میداند و
در حال بهرهبرداری مناسب از آن است.
 .3طبیعی است که اگر مذاکرات در مسیر درست خود پیش
برود ،در لحظههای تعیینکننده نزدی��ک به دقیقه نود و در
دسترس قرار گرفتن توافق ،در مذاکرات نیاز به چانهزنیهایی
اس��ت که اگر چنین لحظهای تحقق یافت ،شاید به مذاکره
مستقیم نیاز باشد .آش��کار است که هنوز به چنین لحظهای
نرس��یدهایم و با آن فاصل��ه داریم و بهطورقط��ع و یقین هم
نمیتوان گفت که چنین هنگام��های را درک خواهیم کرد
یا نه ،اما یقین��اً میتوان گفت اگر طرفین ب��ه چنین مرحله
حساسی رسیدند ،موضوع مذاکره مستقیم نیاز به بررسی پیدا
میکند و باید در مورد آن تصمیمگیری کرد .بهنظر میرسد
طرح این موضوع از سوی دیپلماتهای ما در مقطع کنونی
صرفاً برای گرفتن بهانه از ط��رف مقابل و بازتعریف آرایش و
بازی موجود در میان طرف  4+1با هدف افزایش منافع ملی
ایران بوده است.
 .4وضعیتی که امیرعبداللهیان احتمال مذاکره مس��تقیم با
طرف امریکایی را برای تحقق آن توضیح داد ،در واقع همان
وضعیت مطلوب و اصولی مورد انتظار جمهوری اسالمی ایران
اس��ت که در آن« ،توافق خوب با تضمین کافی» برای تأمین
منافع حداکثری ملت ایران در دس��ترس قرار بگیرد و برای
تحقق آن الزم باشد که سطحی از مذاکره مستقیم که محدود
به موضوع برداشته شدن تحریمها و ارائه تضمینها است انجام
شود .دولت سیزدهم (برخالف رویه دولت قبل) بارها تأکید
کرده که اقتصاد را ب��ه مذاکره گره نخواه��د زد و برنامههای
تحولی خود را معطل توافق نخواهد ک��رد ،ازاینرو تنها یک
توافق خوب (و نه هر توافق��ی) میتواند طرف ایرانی را راضی
کند .طرف ایرانی برای رسیدن به این هدف تمام مساعی خود
را به کار خواهد گرفت و از هیچ تدبیر منطقی از جمله مذاکره
مس��تقیم و محدود از موضع عزت و تحقق منافع ملی برای
رسیدن به آن اجتناب نخواهد کرد | .بقیه در صفحه 2
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تروریستهای مرده
اینگونه زنده نمیشوند!

برخي گم��ان ميكنند تعدادي عجوزه سياس��ي در
آلباني با توس��ل به نرمافزارهاي پيش��رفته توانستهاند به
بخش اينترانتي صداوسيما دس��ت يابند و با متخصصان
خود آن را هك کنند! اين ادعا به شدت عجيب و غيرقابل
باور اس��ت .تكرار مجدد اقدامات رواني دش��من حتي در
سطحي سخيف چون ماجراي هك صداوسيما غيرقابل
توجيه اس��ت .بازنگري مجدد در كادر و پرسنل در مراكز
حساسي چون صداوسيما از جمله مسائلي است كه بايد به
آن توجه اساسي شود ،اين جنگ سنگين نياز به نيروهاي
مؤمن به انقالب از سطح سرباز تا فرماندهي آن دارد
12

یک میلیارد دالر
واردات گوشی اپل
برای پولدارها!
واردات گوشی موبایل از اقالم صدرنشین واردات ایران
است .در مورد محدودیت یا گران شدن واردات گوشیهای
لوکس بارها بحثهایی وجود داشته اما حواشی ناشی از
آن از جمله تأثیر منفی بر بازار موجب ش��د مث ً
ال مصوبه
ممنوعیت واردات گوش��یهای باالی  ۳۰۰یورو در سال
گذشته اجرایی نشود .امس��ال نیز بهرغم تکلیف قانونی و
اخذ تعرفه  12درصدی از واردات گوش��یهای الکچری
12میلیون دستگاه گوشی لوکس وارد شد

هرکاری با مشارکت مردم
انجام دادیم موفقتر بودیم
رئیس قوه قضائیه در پنجمین سفر استانی دوره
تحول و تعالی روز پنجش��نبه در س��فری دو روزه به
خراس��ان رضوی رفت و ضمن دیدار با اقشار مختلف
مردم استان خراسان رضوی ،در شورای قضایی استان،
جلسه فعاالن اقتصادی و همچنین شورای اداری استان
شرکت کرد .رئیس قوه قضائیه در ادامه برنامههای سفر
به اس��تان خراس��ان رضوی در زندان مرکزی مشهد
حضور یافت و به مدت دو ساعت از بخشهای مختلف
این زندان بازدید ک��رد .اژهای در جریان این بازدید با
تعدادی از مددجویان زندان مرکزی مشهد به صورت
چهره به چهره گفتوگو و ضمن اس��تماع مس��ائل و

یادداشت سیاسی

مشکالت آنان ،دستورات مقتضی را صادر کرد .رئیس
دس��تگاه قضا در جمع فعاالن اقتصادی و کارآفرینان
این استان گفت« :حل و فصل مسائل اقتصادی کشور
بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی یا غیرممکن و یا
پرهزینه است؛ تجربه نشان داده هر کاری را با مشارکت
مردم انجام دادیم هم موفقت��ر بودهایم و هم آن کار با
هزینه کمتری پیش رفته است و این مهم در مباحث
اقتصادی نیز برجستهتر اس��ت .بدون تردید به صرف
منابع دولتی نمیتوانیم اقتصاد را سامان دهیم و باید
با سازوکارهای مشخصی زمینه گسترش عمل فعاالن
بخش مردمی خصوصی را فراهم آوریم | ».صفحه 2

یادداشت فرهنگی
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آبگيريكاملجازموريان
پس از  40سال
تاالب جازموري��ان براي نخس��تينبار در چهار
رصد
دهه اخير با كمك بارشهاي اخير به طور صدد 
آبگيري شد .اين تاالب به واسطه سيل سال  98هم
شدهبود ،اما نه به طور كامل؛ مردم كنارههاي
آبگيري 
جنوب��ي اين ت��االب از تبعات خش��كي آن در امان
نبودند .تاالب جازموريان تنها تاالب كشور است كه
در مرز دو استان كم آب يعني استانهاي سيستان
و بلوچس��تان و كرمان واقع شدهاست .مردم ساكن
در دش��تهاي جيرفت ،فارياب و رودبار جنوب در
استان كرمان و دشتهاي ايرانشهر ،بمپور ،سردگان،
دلگان ،سرتختي و اس��پكه در اس��تان سيستان و

«عصای موسی»
چشم صهیونیستها را شکافت

سود ميبرند .بعضي از
بلوچستان از منافع اين تاالب 
اين مناطق مانند دشت جيرفت ،دلگان و رودبار در
صورت پرآب بودن تاالب ،از مساعدترين نقاط كشور
براي كشت گياهان گرمسيري به شمار ميآيند.
اكن��ون آنط��ور ك��ه تارنم��اي س��ازمان حفاظت
محيطزيس��ت خبر داده ،آبگيري صددرصد تاالب
ادهاست .به
جازموريان در اثر سيالبهاي اخير رخ د 
گزارش تارنماي سازمان محيطزيست ،در طول 40
سال گذش��ته ،در روزهاي اخير بهترين بارشها در
منطقه اتفاق افتاده و بيشترين سطح تاالب آبگيري
شدهاست | صفحه 3

یادداشت ورزشی

حمیدرضا شاه نظری

جواد محرمي

فريدون حسن

غلبه حاشیه بر متن
و هزار ضربه چاقو به اذهان

روی خرابكاري اصلی
متمرکز شوید

فوتبال
و راه سخت پيشرو

سفر اخیر آقای رئیسی به روسیه با حاشیهسازیهای
زیادی همراه بود ،به گونهای که اصل سفر ،اهداف و
ت تأثیر حواشی ساخته شده و برجسته
نتایج آن ،تح 
شده قرار گرفت .چندی پیش نیز انتشار تصویر دختر
حاج قاس��مس��لیمانی در حالیکه یک گوشی برند
غربی در دس��تش بود باعث حاشیهسازی گسترده
ش��ده و تالش ش��د اصل موضوع س��الگرد شهادت
سردار دلها و مکتب شهید سلیمانی کمرنگ شود.
به این تالشها برای غلبه حاش��یه ب��ر متن میتوان
موارد متعدد دیگری نیز افزود که طی ماههای اخیر
پررنگتر شده است و البته این غلبه حاشیه بر متن هم
اتفاقی نیست و باید آن را در چارچوب جنگ شناختی
و ذیل جنگ ترکیبی همهجانبه دشمنان علیه ایران و
استراتژیهای مختلف منبعث از آن دید | صفحه 2

منافقين ميدانن��د مديران جديد صداوس��يما اگر
قرار باش��د مبتني بر آنچه وعده داده و اراده كردهاند،
تحوالت ساختاري را به سرانجام برسانند ،اين مركز
پس از چند سال به طور طبيعي از يك رسانه خنثي و
كمفروغ تبديل به رسانهاي ميشود كه در شأن ايران
و جمهوري اس�لامي خواهد بود و براي توقف چنين
هدفي از حاال بايد در كار تيم مديريتي تازهنفس و با
انگيزه خلل ايجاد و ايشان را دچار حواشي كرد .ايجاد
حساسيت در بين مقامات عالي نظام درباره عملكرد
مديران جديد ميتوان��د يك��ي از مهمترين اهداف
ماجراجويي اخير باشد .از اين به بعد بايد بيش از قبل
انتظار حاشيهسازيهايی از اين دست را داشت .آنچه
ترديدي درباره آن نبايد داشت اين است كه نفوذيها
آرام نخواهند نشست | صفحه 16

فوتبال ايران باز هم جهاني شد ،صعود به جام جهاني
قطر هم زود اتفاق افتاد و هم با قدرت ش��كل گرفت،
اما در همين صعود نیز نكاتي ريز نهفته است كه بايد
مورد توجهمان قرار گيرد .حاال سروصداها خوابيده
و هيجان فروكش كرده ،حاال بهت��ر ميتوان اطراف
را ديد و بررسي كرد كه شرايط فوتبال ايران چگونه
است؛ ما سه بازي ديگر در پیش داريم كه تأثيري روي
صعودمان ندارد .سه دیداری كه اتفاقاً ميتواند مهمتر
از تمام بازيهاي قبلي باشد براي شناختن خودمان
و محك زدن توانمنديهايم��ان .از ياد نبريم كه تيم
ملي در ش��رايطي به جام جهاني رسيد كه ليگ برتر
فوتبالمان كمترين نفرات را در آن داشت و به نوعي
ميتوان عنوان كرد كه تيم ملي تيم لژيونرهاي فوتبال
ايران بود | صفحه 13

پرونده
سفر به
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آهنگ خاوری ایران
در فصل طلوع شرق
متن پیروز
بر حاشیههای یک مالقات
سنگ بنای امنیت
در مناسبات ایران -روسیه

گروه هکری عصای موس��ی ،که به کابوس��ی برای
مقامات صهیونیستی تبدیل شده است ،برای چندمین
بار اطالعات نهادهای رژیم صهیونیس��تی را هک کرد.
این گروه هک��ری که همزمان ب��ا روز جهانی صیانت از
اطالعات دادهها پرده از برخ��ی فعالیتهای خود علیه
رژیم صهیونیستی برداشته ،از یک غافلگیری برای وزارت
جنگ این رژیم سخن گفت
4

ارز ترجيحي خيري
براي رفاه خانوار ندارد

علي سعدوني ،كارش��ناس اقتصادي در گفتوگو با
«جوان»:ارز ترجيحي در هر شرايطي بايد اصالح شود.
رانتخواري و رانتپاشي كار بسيار زشتي است؛ در هر
شرايطي كه باش��د و نتيجه مثبتي هم براي رفاه خانوار
نخواهد داشت ،ولي توجه داشته باشيد كه جنجالسازي
درباره اصالح نرخ ارز ترجيحي ميتواند اين مسئله را به
يك بحران تبديل كند
16

امید به بیحاشیهبودن
هيئت داوران چهلم
در طول ادوار گذشته جشنواره فجر همواره تركيب
هيئت داوري و نحوه انتخاب آثار و افراد برگزيده جوايز
يكي از بخشهاي حاشيهس��از اين رويداد بوده اس��ت؛
اتفاق��ي كه ب��ا توجه به حض��ور چهرهه��اي مختلف با
تخصصهاي متفاوت در تركيب هيئت داوري اين دوره
از جش��نواره اميد ميرود نه تنها كمحاشيهترين بلكه
نقطه قوت آن باشد

