
    يك كارش��ناس حقوقي در گفت و گو با »جوان«:  د    ر 
قانون بود    جه 1400 ب��ه صورت صريح آم��د    ه كه تفاوت 
حقوق »كف« و »س��قف« از 20 برابر به 15 برابر كاهش 
پيد    ا كند    . ظاهراً د    ر اين قانون تالش شد    ه تا فاصله حقوق 
20 برابري را اصالح كنند    ، اما اين تفاوت حقوق همچنان 
زياد     است.  شايد     فرد    ي براساس تخصص يا مهارت خاصي 
كه د    ارد     يا اينكه زحمت زياد    ي مي كشد    ، مجاز به د    ريافت 
حقوق بيشتر از ساير افراد     باش��د    ، اما به هر حال نبايد     اين 
ميزان تفاوت تا 15برابر برسد    ! اين د    ر حالي است كه گاهي 
بيش از حقوق 15برابري نيز د    ر برخي از اد    ارات و سازمان ها 
پرد    اخت شد    ه است. متأس��فانه اين اعد    اد     و ارقام مرد    م را 

نسبت به وجود     عد    الت د    ر جامعه د    لسرد     كرد    ه است

»جوان« فاصله قانوني كف و سقف حقوق را  به لحاظ 
حقوقي – اجتماعي مورد     بررسي  قرار د    اد    ه است

    كابوس كرونا حاال با شد   ت گرفتن شيوع اوميكرون 
به حقيقت پيوسته است؛ ويروسي كه د   ر روزهاي اخير به 
شكلي تصاعد   ي آمار كرونا مثبت ها را باال برد   ه تا جايي 
كه د   ر يك هفته اخي��ر آمار بيماران جد   يد    شناس��ايي 
ش��د   ه از 3هزار و 500 نفر د   ر روز ش��نبه 2 بهمن ماه به 
16 هزار و 757 نفر د   ر روز جمعه 8 بهمن ماه رس��يد    تا 
زنگ خطر تازه ترين جهش كرونا را به صد   ا د   ر آورد   . رنگ 
قرمز كرونايي هم با شد   ت بيشتري به نقشه كشورمان باز 
مي گرد   د   . د   ر حالي كه هفته گذشته شهرستان ارد   كان 
د   ر استان يزد    د   ر شرايط قرمز كرونايي قرار گرفت، حاال 
با گذشت د   و روز، قم، كاشان و پنج شهرستان د   يگر د   ر 
ش��رايط قرمز كرونايي قرار گرفتن��د   . همچنين تهران، 
مشهد   ، اصفهان، شيراز و 3۹ شهرستان د   يگر د   ر وضعيت 

نارنجي قرار گرفته اند   

    برخي گم��ان مي كنند تعدادي عجوزه سياس��ي در 
آلباني با توس��ل به نرم افزارهاي پيش��رفته توانسته اند به 
بخش اينترانتي صدا وسيما دس��ت يابند و با متخصصان 
خود آن را هك كنند! اين ادعا به شدت عجيب و غيرقابل 
باور اس��ت. تكرار مجدد اقدامات رواني دش��من حتي در 
سطحي سخيف چون ماجراي هك صدا وسيما غيرقابل 
توجيه اس��ت. بازنگري مجدد در كادر و پرسنل در مراكز 
حساسي چون صدا وسيما 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

    در طول ادوار گذشته جشنواره فجر همواره تركيب 
هيئت داوري و نحوه انتخاب آثار و افراد برگزيده جوايز 
يكي از بخش هاي حاشيه س��از اين رويداد بوده اس��ت؛ 
اتفاق��ي كه ب��ا توجه به حض��ور چهره  ه��اي مختلف با 
تخصص هاي متفاوت در تركيب هيئت داوري اين دوره 
از جش��نواره اميد مي رود نه تنها كم حاشيه ترين بلكه 

نقطه قوت آن باشد

    علي سعدوني، كارش��ناس اقتصادي در گفت وگو با 
»جوان«:   ارز ترجيحي در هر شرايطي بايد اصالح شود. 
رانت خواري و رانت پاشي كار بسيار زشتي است؛ در هر 
شرايطي كه باش��د و نتيجه مثبتي هم براي رفاه خانوار 
نخواهد داشت، ولي توجه داشته باشيد كه جنجال سازي 
درباره اصالح نرخ ارز ترجيحي مي توا ند اين مسئله را به 

يك بحران تبديل كند

    گروه هكری عصای موس��ی، كه به كابوس��ی برای 
مقامات صهيونيستی تبديل شده است، برای چندمين 
بار اطالعات نهادهای رژيم صهيونيس��تی را هك كرد. 
اين گروه هك��ری كه همزمان ب��ا روز جهانی صيانت از 
اطالعات داده     ها پرده از برخ��ی فعاليت های خود عليه 
رژيم صهيونيستی برداشته، از يك غافلگيری برای وزارت 

جنگ اين رژيم سخن گفت

     واردات گوشی موبايل از اقالم صدرنشين واردات ايران 
است. در مورد محدوديت يا گران شدن واردات گوشی های 
لوكس بار ها بحث  هايی وجود داشته اما حواشی ناشی از 
آن از جمله تأثير منفی بر بازار موجب ش��د مثاًل مصوبه 
ممنوعيت واردات گوش��ی های باالی 300 يورو در سال 
گذشته اجرايی نشود . امس��ال نيز به رغم تكليف قانونی و 
اخذ تعرفه 12 درصدی از واردات گوش��ی های الكچری 

12ميليون دستگاه گوشی لوكس وارد شد

 همه  چيز مهياي 
انفجار اوميكروني!

تروریست های مرده 
اینگونه زنده نمی شوند!

اميد به بی حاشيه بودن 
هيئت داوران چهلم 

 

 ارز ترجيحي خيري 
براي رفاه خانوار ندارد

»عصای موسی« 
چشم صهيونيست    ها را شکافت

 یک میلیارد دالر 
 واردات گوشی اپل  

برای پول دارها!

 اين 15 برابر قانوني 
ولي ناعاد    النه!
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سرمقاله

ماجرای مذاکره مستقیم

پس از آنكه وزي��ر امور خارجه 
كش��ورمان در پاس��خ به سؤال 
خبرن��گاری در م��ورد احتمال 
مذاك��ره مس��تقيم ب��ا تي��م 
مذاكره كننده امري��كا در وين، 
ضمن رد كردن مذاكره مستقيم 
با اين تيم در ش��رايط كنونی، 
اعالم ك��رد تنه��ا در زمانی كه 
»يك توافق خوب و با تضمين 
باال« در دسترس باشد و برای رس��يدن به اين توافق مذاكره 
مستقيم الزم باشد، اين مذاكره ناديده گرفته نخواهد شد، اين 
سخنان وزير خارجه با واكنش های متفاوتی از انتقاد برخی 
چهره های انقالبی گرفته تا شيدايی غرب گرايان نسبت به اين 
نظر و نيز در تناقض تلقی كردن آن با مواضع قبلی مسئوالن 

نظام همراه شد. در اين خصوص چند نكته گفتنی است:
1. روشن است كه اين بار هم، مشابه دفعات گذشته، پيشنهاد 
مذاكره از سوی طرف امريكايی اس��ت و مطابق معمول اين 
امريكايی   ها هس��تند كه بيش��تر به چنين گفت وگويی نياز 
دارند. اين نياز از دو منظر قابل بررس��ی است؛ نخست، عالقه 
امريكايی   ها برای نش��اندن طرف ايرانی به پای ميز مذاكره با 
دو هدف مهم 1. نش��ان دادن هژمونی خود بر ايران و شروع 
آنچه نرماليزاسيون انقالب می خوانند و 2. تسريع در رسيدن 
به توافقی مطلوب امريكا و جلوگيری فوری از روند شتابناک 
توسعه توانمندی های هس��ته ای ايران است. و دوم، تحميل 
هزينه های بيش��تر به ايران در صورت تسليم نشدن در برابر 
زياده خواهی های طرف غربی با معرفی »عدم مذاكره مستقيم 
از سوی ايران « به عنوان علت شكست مذاكرات است. در واقع 
خوابی كه واش��نگتن برای ايده مذاكره مستقيم ديده ، يك 
بازی تعريف شده اصطالحاً دو سر برد است كه اميد دارد كه 
در هرحال چه ايران پاسخ مثبت و چه پاسخ منفی بدهد ، در 
خالل آن واشنگتن به سود خود امتياز بگيرد. طبيعی است 
كه مواجهه ب��ا چنين بازی پيچيده ای نيازمند هوش��مندی 

بااليی است. 
2. دستوركار تيم مذاكره كننده ايرانی پس از بدعهدی دولت 
س��ابق امريكا در خروج از برج��ام و در دور جديد مذاكرات، 
عدم مذاكره مس��تقيم با امريكا و انجام مذاكرات چندجانبه 
برای ملزم كردن امريكا بر رعايت تعهدات خود نسبت به لغو 
تحريم   ها و ارائه تضمين برای عدم تكرار بدعهدی قبلی بوده 
اس��ت. دليل اين تدبير نيز اوالً به خاطر تنبيه نمودن دولت 
امريكا و هزينه دادن اين كشور از اعتبار بين المللی خود بابت 
خروج يكجانبه از برجام اس��ت. از طرفی در ش��رايط كنونی 
كه تحريم   ها به حد نهايت خود رس��يده و امريكايی   ها امكان 
افزايش فشار چندانی در اين حوزه ندارند و ايران نيز توانسته 
خود را تا حد زيادی با شرايط تحريم تطبيق دهد و راه   های دور 
زدن تحريم   ها و اداره كشور در اين شرايط را ياد بگيرد، گذر 
زمان بيشتر از اينكه به ضرر ايران باشد به ضرر امريكاست و 
اين يكی از علل مهم اصرار آنها برای مذاكره مستقيم و تسريع 
در مذاكرات است. حقيقتی كه ايران آن را به خوبی می داند و 

در حال بهره برداری مناسب از آن است. 
3. طبيعی است كه اگر مذاكرات در مسير درست خود پيش 
برود، در لحظه های تعيين كننده نزدي��ك به دقيقه نود و در 
دسترس قرار گرفتن توافق، در مذاكرات نياز به چانه زنی   هايی 
اس��ت كه اگر چنين لحظه ای تحقق يافت، شايد به مذاكره 
مستقيم نياز باشد. آش��كار است كه هنوز به چنين لحظه ای 
نرس��يده ايم و با آن فاصل��ه داريم و به طورقط��ع و يقين هم 
نمی توان گفت كه چنين هنگام��ه ای را درک خواهيم كرد 
يا نه، اما يقين��اً می توان گفت اگر طرفين ب��ه چنين مرحله 
حساسی رسيدند، موضوع مذاكره مستقيم نياز به بررسی پيدا 
می كند و بايد در مورد آن تصميم گيری كرد. به نظر می رسد 
طرح اين موضوع از سوی ديپلمات های ما در مقطع كنونی 
صرفاً برای گرفتن بهانه از ط��رف مقابل و بازتعريف آرايش و 
بازی موجود در ميان طرف 1+4 با هدف افزايش منافع ملی 

ايران بوده است. 
4. وضعيتی كه اميرعبداللهيان احتمال مذاكره مس��تقيم با 
طرف امريكايی را برای تحقق آن توضيح داد، در واقع همان 
وضعيت مطلوب و اصولی مورد انتظار جمهوری اسالمی ايران 
اس��ت كه در آن، »توافق خوب با تضمين كافی« برای تأمين 
منافع حداكثری ملت ايران در دس��ترس قرار بگيرد و برای 
تحقق آن الزم باشد كه سطحی از مذاكره مستقيم كه محدود 
به موضوع برداشته شدن تحريم   ها و ارائه تضمين   ها است انجام 
شود. دولت سيزدهم )برخالف رويه دولت قبل( بار  ها تأكيد 
كرده كه اقتصاد را ب��ه مذاكره گره نخواه��د زد و برنامه های 
تحولی خود را معطل توافق نخواهد ك��رد، ازاين رو تنها يك 
توافق خوب )و نه هر توافق��ی( می تواند طرف ايرانی را راضی 
كند. طرف ايرانی برای رسيدن به اين هدف تمام مساعی خود 
را به كار خواهد گرفت و از هيچ تدبير منطقی از جمله مذاكره 
مس��تقيم و محدود از موضع عزت و تحقق منافع ملی برای 
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دولتی ها از ساحل عقب بنشینند

 هرکاری با مشارکت مردم 
انجام دادیم موفق تر بودیم

 آبگيري کامل جازموریان 
پس از 40 سال

تقريباً همه رؤسای جمهور 30سال اخير با ساحل خواری دولتی ها دست و پنجه نرم كرده اند و دستوراتی 
عامه پسند صادر فرموده اند اما در پايان دولت ها نتيجه اشغال بيشتر ساحل به دست دستگاه های دولتی 
و قطع بيشتر دست مردم از ساحل آبی خزر بوده اس��ت، به طوری كه مسافران عامه برای ديدن دريا 
يا رس��يدن به لب آب بايد كيلومترها رانندگی كنند و ويالهای لوكس و قطاروار دولتی و دستگاه ها و 
نهادهای ديگر را تماشا كنند، تا مگر راهی يا رخنه ای به ساحل بيابند! حتی برخی از نهادها و دستگاه های 
منفعل و بی اثر و بی خاصيت دولتی و غيردولتی كه بود و نبودش��ان هيچ تأثيری در سرنوشت اجرايی 
كشور ندارد، تأثيرشان در اشغال  ساحل و كوتاه كردن دس��ت مردم از دريا كاماًل مبرز و روشن است! 

رئيس دولت سيزدهم نيز اين بار دستور قطعی و اكيد برای عقب نشينی دولتی  ها از ساحل صادر كرد. 
هرچند دولتی ها راه های بی اثر كردن و دور زدن دستورات مافوق را به خوبی بلدند و در اين مورد خاص 
نيز به جای قلع و قمع و تخريب ويالهای لب دريا به ساخت  و پرداخت توجيهات و آيين نامه های بی اثر 
كردن دستور رئيس جمهور رغبت بيشتری نشان خواهند داد اما قاطعيت و سابقه چندين ماهه شخص 
رئيس دولت سيزدهم در پيگيری و اجرای دستورات خود كه در مواردی مثل راه اندازی كارخانه های 
تعطيل شده هويداست، اين اميد را به مردم می دهد كه در آينده نزديك ساحل را از اشغال ويژه خواران 

دولتی خارج شده ببينند و بتوانند چشمی به آبی دريای شمال روشن كنند | بقيه در صفحه 2

    رئيس قوه قضائيه در پنجمين سفر استانی دوره 
تحول و  تعالی روز پنج  ش��نبه در س��فری دو روزه به 
خراس��ان رضوی رفت و ضمن ديدار با اقشار مختلف 
مردم استان خراسان رضوی ، در شورای قضايی استان ، 
جلسه فعاالن اقتصادی و همچنين شورای اداری استان 
شركت كرد. رئيس قوه قضائيه در ادامه برنامه های سفر 
به اس��تان خراس��ان رضوی در زندان مركزی مشهد 
حضور يافت و به مدت دو ساعت از بخش های مختلف 
اين زندان بازديد ك��رد. اژه ای در جريان اين بازديد با 
تعدادی از مددجويان زندان مركزی مشهد به صورت 
چهره به چهره گفت وگو و ضمن اس��تماع مس��ائل و 

مشكالت آنان، دستورات مقتضی را صادر كرد. رئيس 
دس��تگاه قضا  در جمع فعاالن اقتصادی و كارآفرينان 
اين استان گفت: »حل و فصل مسائل اقتصادی كشور 
بدون مشاركت مردم و بخش خصوصی يا غيرممكن و يا 
پرهزينه است؛ تجربه نشان داده هر كاری را با مشاركت 
مردم انجام داديم هم موفق ت��ر بوده ايم و هم آن كار با 
هزينه كمتری پيش رفته است و اين مهم در مباحث 
اقتصادی نيز برجسته تر اس��ت. بدون ترديد به صرف 
منابع دولتی نمی توانيم اقتصاد را سامان دهيم و بايد 
با سازوكارهای مشخصی زمينه گسترش عمل فعاالن 

بخش مردمی خصوصی را فراهم آوريم.« | صفحه 2

   تاالب جازموري��ان براي نخس��تين بار د    ر چهار 
د    هه اخير با كمك بارش هاي اخير به طور صد     د    رصد     
آبگيري شد    . اين تاالب به واسطه سيل سال ۹8 هم 
آبگيري شد    ه بود    ، اما نه به طور كامل؛ مرد    م كناره هاي 
جنوب��ي اين ت��االب از تبعات خش��كي آن د    ر امان 
نبود    ند    .  تاالب جازموريان تنها تاالب كشور است كه 
د    ر مرز د    و استان كم آب يعني استان هاي سيستان 
و بلوچس��تان و كرمان واقع شد    ه است. مرد    م ساكن 
د    ر د    ش��ت هاي جيرفت، فارياب و رود    بار جنوب د    ر 
استان كرمان و د    شت هاي ايرانشهر، بمپور، سرد    گان، 
د    لگان، سرتختي و اس��پكه د    ر اس��تان سيستان و 

بلوچستان از منافع اين تاالب سود     مي برند    . بعضي از 
اين مناطق مانند     د    شت جيرفت، د    لگان و رود    بار د    ر 
صورت پرآب بود    ن تاالب، از مساعد    ترين نقاط كشور 

براي كشت گياهان گرمسيري به  شمار مي آيند    . 
اكن��ون آنط��ور ك��ه تارنم��اي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت خبر د    اد    ه، آبگيري صد    د    رصد     تاالب 
جازموريان د    ر اثر سيالب هاي اخير رخ د    اد    ه است. به 
گزارش تارنماي سازمان محيط زيست، د    ر طول 40 
سال گذش��ته، د    ر روزهاي اخير بهترين بارش ها د    ر 
منطقه اتفاق افتاد    ه و بيشترين سطح تاالب آبگيري 

شد    ه است | صفحه 3
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سفر به مسکو  

  متن پيروز 
بر حاشيه های یک مالقات

  سنگ بنای امنيت 
در مناسبات ایران- روسيه

 آهنگ خاوری ايران 
در فصل طلوع شرق

بين الملل

محمدجواد اخوان

مديرمسئول

یادداشت  سیاسی

 غلبه حاشیه بر متن 
و هزار ضربه چاقو به اذهان 

حمیدرضا شاه نظری

سفر اخير آقای رئيسی به روسيه با حاشيه سازی های 
زيادی همراه بود، به گونه ای كه اصل سفر، اهداف و 
نتايج آن، تحت  تأثير حواشی ساخته شده و برجسته 
شده قرار گرفت.  چندی پيش نيز انتشار تصوير دختر 
حاج قاس��م  س��ليمانی در حالی كه يك گوشی برند 
غربی در دس��تش بود باعث حاشيه سازی گسترده 
ش��ده و تالش ش��د اصل موضوع س��الگرد شهادت 
سردار دل  ها و مكتب شهيد سليمانی كمرنگ شود. 
به اين تالش   ها برای غلبه حاش��يه ب��ر متن می توان 
موارد متعدد ديگری نيز افزود كه طی ماه های اخير 
پررنگ تر شده است و البته اين غلبه حاشيه بر متن هم 
اتفاقی نيست و بايد آن را در چارچوب جنگ شناختی 
و ذيل جنگ تركيبی همه جانبه دشمنان عليه ايران و 

استراتژی های مختلف منبعث از آن ديد | صفحه 2

یادداشت  فرهنگی

روی خرابكاري اصلی 
متمرکز شوید 

جواد محرمي

منافقين مي دانن��د مديران جديد صداوس��يما اگر 
قرار باش��د مبتني بر آنچه وعده داده و اراده كرده اند، 
تحوالت ساختاري را به سرانجام برسانند، اين مركز 
پس از چند سال به طور طبيعي از يك رسانه خنثي و 
كم فروغ تبديل به رسانه اي مي شود كه در شأن ايران 
و جمهوري اس��المي خواهد بود و براي توقف چنين 
هدفي از حاال بايد در كار تيم مديريتي تازه نفس و با 
انگيزه خلل ايجاد و ايشان را دچار حواشي كرد. ايجاد 
حساسيت در بين مقامات عالي نظام درباره عملكرد 
مديران جديد مي توان��د يك��ي از مهم ترين اهداف 
ماجراجويي اخير باشد. از اين به بعد بايد بيش از قبل 
انتظار حاشيه سازي هايی از اين دست را داشت. آنچه 
ترديدي درباره آن نبايد داشت اين است كه نفوذي ها 

آرام نخواهند نشست | صفحه 16

یادداشت  ورزشی

 فوتبال 
و راه سخت پیش رو

فريدون حسن

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 نيز نكاتي ريز نهفته است كه بايد 
مورد توجه مان قرار گيرد.  حاال سروصدا ها خوابيده 
و هيجان فروكش كرده، حاال بهت��ر مي توان اطراف 
را ديد و بررسي كرد كه شرايط فوتبال ايران چگونه 
است؛ ما سه بازي ديگر در پيش داريم كه تأثيري روي 
صعودمان ندارد. سه ديداری كه اتفاقاً مي تواند مهم تر 
از تمام بازي هاي قبلي باشد براي شناختن خودمان 
و محك زدن توانمندي هايم��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 
مي توان عنوان كرد كه تيم ملي تيم لژيونرهاي فوتبال 

ايران بود | صفحه 13

پرونده »جوان« از صعود به جام جهانی كه خيلی زود
 به دل مردم چسبيد

ستاره های شب صعود


