
    رئیس رس��انه ملی روز گذش��ته به قم رفت تا در دیدار و 
گفت وگو با مراجع عظام تقلید و علم��ا از دیدگاه های آنها در 
دوره جدید تحولی در رسانه ملی بهره ببرد. شاید بتوان زبان 
حال همه آنها را در این جمله خالصه کرد که »تریبون انتقال 
مشکالت مردم به مسئوالن باشید«.  آیت اهلل جوادی آملی در 
دیدار رئیس رسانه ملی خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشت 
با چند برنامه طنز، جامعه شاداب و بانشاط شود، باید بدانیم 
جامعه گرسنه با برنامه طنز شاداب نمی شود، گرچه وجود این 
برنامه  ها مانعی ندارد، لکن اگر مشکالت اساسی مردم برطرف 
شود قطعاً امید و نشاط به جامعه باز خواهد گشت | صفحه 2

    سحرگاه چهارشنبه سوم آذر قرار بود آرمان قاتل غزاله که 
چند روزي است در قرنطینه به سر مي برد بار دیگر پاي چوبه 
دار برود. در یك ماه اخیر آرمان چندین بار براي اجراي حکم به 
اتاق قرنطینه زندان رجایي شهر منتقل شده بود اما به دالیلي که 
عنوان نشد به سلولش بازگردانده شد. این بار اما قرار بود تصمیم   
قطعي گرفته شود. همه پشت درهاي بسته منتظر بودند که 
معجزه اي رخ دهد، اما ناگهان اهرم چوبه دار کشیده شد و آرمان 
میان آس��مان و زمین قرار گرفت و اینگونه پرونده جنجالي و 

عشقي آرمان و غزاله به پایان رسید. | صفحه 14

    خرید با تخفیف هاي ب��اال براي هر خریداري خوش��ایند 
است، اما همیشه هم ارزان خریدن هنر و اغلب اوقات هیچ ارزاني 
بي حکمت نیست! ماجراي BlakFriday یا حراج جمعه سیاه 
آخرین جمعه ماه نوامبر است. حاال و در آستانه جمعه سیاه رئیس 
مرکز تشخیص و پیشگیري از جرائم سایبري پلیس فتای ناجا به 
مردم هشدار داد در خرید هایشان در جمعه سیاه مراقب باشند، 

کالهبرداران آنها را به خاك سیاه ننشانند! | صفحه 3

    مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از 
ایران مذاکراتش با مقامات ایرانی را درباره موضوعات باقی مانده 
پادمانی بی نتیجه خواند و گف��ت: این مذاکرات و رایزنی های 
گسترده برای رسیدگی به مس��ائل پادمانی باقی مانده ایران 
 نتیجه ای نداشت. اظهارات گروسی درباره به توافق نرسیدن 
با ایران پیش از برگزاری جلس��ه ش��ورای حکام و در آستانه 
هفتمین دور مذاکرات هسته ای وین از سنگ اندازی این مقام 

آژانس در مسیر توافق هسته ای حکایت دارد | صفحه 15

 به خاك سياه نشستن 
 با خريد از درگاه هاي جعلي 

در جمعه سياه

آژانس  مسير بازگشت 
امريکا را  به برجام می بندد  

  پايان  تراژدی 
»آرمان - غزاله«

 رسانه ملی تريبون انعکاس 
مشکالت مردم باشد

 آيت اهلل جوادی آملی: جامعه گرسنه 
با برنامه طنز شاد نمی شود

سرمقاله

بسیجاثربخشومشکلگشا
خامن��ه ای  ام��ام  حض��رت 
)مدظله العالی(، در پیامشان به 
مناسبت هفته بسیج با تجلیل 
از رویش های ت��ازه و پویایی و 
طراوت بس��یجی، با اش��اره به 
اثربخشی بس��یج و گره گشایی 
آن در چند دهه گذشته از عمر 
انقالب بر ضرورت قدرشناسی 
از ای��ن جای��گاه و اهتم��ام بر 
آن در پرت��و خردمن��دی و 
درست اندیشی تأکید کردند و یادآور ش��دند که با اعتماد و 
توّکل به خداوند دانا و توانا، می توانید در همه  مسائل عمومی 
کش��ور و ملت، اثربخش و مشکل گشا باشید. این گزاره های 
کوتاه درواقع نگاهی عمیق بر کارنامه 42س��اله بسیج است 
که در همه گردنه های دش��وار انقالب توانسته غبار از چهره 
نظام اس��المی زدوده و ناممکن های مس��یر پرفرازونشیب 
انقالب را ممکن سازد. قابلیت های میدانی بسیج که به واقع 
مظهر تجلی حضور مردم در پای انقالب بود، س��بب شد که 
 از همان آغاز بس��یج به هدف اصلی هجمه های دش��منان 

تبدیل شود | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 4 آذر 1400 - 19 ربيع الثانی 1443

سال بيست و سوم- شماره 6357 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

عباس حاجی نجاری

کارشناس سیاسی

 جهادگران امروز 
جواناني از جنس بسيجيان دفاع مقدس هستند

 تنبل ها استيكر را اختراع كردند 
تا عواطف راحت تر منتقل شود!

    محرومیت زدایي هدفي ب��ود که از بدو پیروزي 
انقالب در قالب جهاد س��ازندگي با جدیت از سوي 
جوانان انقالبي دنبال مي شد تا سال 1379 که وزارت 
جهاد سازندگي در وزارت کشاورزي ادغام شد. این 
نهاد انقالبي با جدیت به کار خود ادامه مي داد. پس 
از آن با دستور مقام معظم رهبري، بسیج سازندگي 
با رویکردهاي جهاد س��ازندگي تش��کیل شد. این 

س��ازمان که به جرئت مي توان گف��ت از مهم ترین 
سازمان ها در بدنه بسیج است، در طول عمر خود فراز 
و فرودهاي بسیاري را پشت سر گذاشته است و در 
جنگ اقتصادي نقش تعیین کننده اي دارد. در هفته 
بسیج به سراغ سردارمحمد  زهرایي، رئیس سازمان 
بسیج سازندگي رفتیم تا از فعالیت هاي این سازمان 

بیشتر بدانیم | صفحه 7 

    بهرام عظیمي، رئیس هیئ��ت داوران این دوره از 
جایزه سال »استیکر« در گفت وگو با »جوان« درباره 
کاربرد استیکر در روابط امروز انسان ها با یکدیگر توضیح 
مي دهد: »امروزه معموالً هر کسي که با گوشي موبایل، 
لپ تاپ و تبلت کار مي کند از استیکر و این راه ارتباطي 
براي انتقال مفاهیم و احساسات خود بهره مي گیرد، 
البته بسیاري هم هس��تند که در مکالمات خود اصاًل 

از استیکر استفاده نمي کنند و تمام حسشان را در پیام 
متني مي نویسند. استیکر در واقع نوعي ایموجي است 
که البته از جهاتي پیشرفته تر است. گمان مي کنم ابتدا 
یك آدم تنبل ایموجي را اختراع کرده اس��ت تا حس 
خود را با آنها نشان دهد و دیگر ننویسد، زیرا ایموجي 
بیان سریع احساسات است و باعث مي شود آدم ها وقت 

کمتري براي گفت وگو صرف کنند | صفحه 16

خیمه فیش نجومی را خراب کنید

پيام رهبر انقالب به مناسبت هفته بسيج

بسيجيان می توانند همه جا  اثربخش و مشكل گشا باشند

رئيسی: حقوق يک حدی دارد. مردم انتظار شنيدن اخبار حقوق های چندده ميليونی را ندارند. بايد به حقوق نجومی خاتمه داده شود 
سازمان اداری و استخدامی قبل از نهايی شدن بودجه نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد را تدوين کند

شاعرانصلهوخرجمیخواهند
آقایحسن!

چند روز پیش روزنام��ه جوان گفت وگویی با یکی از ش��اعران 
کشور داشت. از فحوای کالم او چنین برمی آمد که شاعران در 
برزخ خرج زندگی و معیشت ر  ها ش��ده اند. البته شرایط دشوار 
امروز خاص شاعران نیست اما گویا فشار به شاعران در تورم های 
سنگین بیشتر از دیگران می شود. ش��اید اگر صریح تر و رساتر 
سخن می گفت فریاد می زد در س��رزمینی که شاعران در صدر 
بوده اند و صله می گرفتند و روزگار با عزت و شوکتی داشتند،  چرا 

باید اکنون گرفتار پنج وشش خود باشند. 
شاعر، معیشت دارد اما درآمد نه! برای شاعر بودن این روز  ها به 
کسی پول نمی دهند، با آنکه تاریخ فرهنگی ما خالف این بود و 
شاعران صله دریافت می کردند. شاعر حتی نمی تواند »فرار مغزها« 
کند، چون نمی شود رفت در کشورهای غیرفارسی زبان و فارسی 
سرود و روزگار گذراند. شاعران اغلب آن قدر در آسمان مه گرفته 
خیاالت خود این سو و آن سو می روند و پروبال احساسات خود 
را به هر سو می گش��ایند که مناسب مدیریت های فرهنگی هم 
نیستند. اعتراف می کنم بار  ها رسانه   ها با شاعرانی که برای حضور 
دائم و حقوق بگیری تالش کرده اند، به تفاهم نرسیده اند. با این 
استدالل که رس��انه »گزارش خبری-تحلیلی « می خواهد، نه 
شعر! با این حال فهم اینکه سرودن یك دیوان یا حتی یك قطعه 
شعر، روی هوا ممکن نمی شود و باید برای آن بیشتر از ساعات 
اداری کارمندان وقت گذاش��ت، نباید برای مدیران فرهنگی و 

سیاسی ما دشوار باشد. 
شعر، تمدن ساز است و تمدن   ها را با شاعران شان می شناسند، 
چنانکه ایران را با فردوسی و سعدی و حافظ و خیام، و یونان را 
در کنار افالطون و ارس��طو با »هومر « و آلمان را به رغم آن همه 
فیلس��وف و روان شناس و جامعه ش��ناس و پدران علوم جدید، 
با »گوته « و انگلیس را به رغم نیوتن و با همه تاریخ س��ازانی که 
در علم دارد، با »شکسپیر « می شناسند. یك فلسطین است و 
یك محمود درویش. و موال علی بار  ها خطبه هایش را با اش��عار 
امرؤالقیس ختم کرده است، شاعری که 500سال پیش از اسالم 
می زیست و یکی از سروده های معلقات سبع از او بود. قضاوت امام 
از شاعری خارج از اس��الم برای ما دارای مفهوم و درس است. از 
امام پرسیدند بزرگ ترین شاعر عرب کیست؟ فرمود:»شاعران در 
یك وادی روشن نتاخته اند تا پایان کار معلوم شود، و اگر ناچار باید 
داوری کرد، پس پادشاه گمراهان )لقب امرؤ القیس( بزرگ ترین 
ش��اعر اس��ت. «  س��ال   ها در جای جای دنیا ایران را با »خیام « 
می شناختند، حتی بیش��تر از خود ایرانی ها! خیام ریاضیدان و 
فیلسوف بود اما چرا اشعارش جهانگیر شد و این فتح جهانی از 
ذهن   ها و کتاب خوان   ها با خیام و بعد با حافظ و امروزه در امریکا با 
موالنا که پرفروش   ترین است،  چه وظیفه ای بر دوش ما می گذارد 
و چه حقی برای ش��اعران معاصر ایجاد می کند؟ معتقدم فهم 
ظاهری از رباعیات خیام برای جهان صد سال اخیر که اومانیسم 
و نهیلیسم و آتئیسم جوالن می دهد، جذابیت ایجاد کرد:»رندی 
دیدم نشسته بر خنگ زمین/نه کفر و نه اسالم و نه دنیا و نه دین/

نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین/اندر دو جهان کرا بود زهره 
این؟!« وقتی یك جهان، ایرانیان را به اش��عار یك ریاضیدانش 
می شناس��ند، آن هم با فهمی متفاوت،  اهمیت تمدن س��ازی 

شاعران بی چون وچرا می شود. 
در تاریخ است که ائمه اطهار به ش��اعران صله و هدایای فراوان 
می دادند. گاهی خرج یك عمر آنان را یکجا به او می رس��اندند. 
گاهی نیز به شاعران برای سرودن شعر امر می کردند. حتی برای 
یك بیت، صله می دادند. اگر شاعری حق گو بود ولو بدون ظواهر 

اسالمی از پاداش امامان معصوم بی بهره نبود. 
در ای��ران ب��ه ضرس قاط��ع می گوی��م در 29 س��ال فعالیت 
روزنامه نگاری بار  ها برخی مدیران و متولیان امور فرهنگی از وزیر 
تا وکیل را آزموده ام، حتی قادر نیستند یك بیت از دیوان حافظ 
را از رو درست بخوانند. معلوم است که درکی که آنان از شعر و 
شاعری دارند، ورای حد تأسف است و از چنین اعجوبه   هایی که 
در کشور کار فرهنگی می کنند اما دو بیت شعر برای رضای خدا 
به خاطر نمی سپارند ، نمی توان انتظار داشت که معیشت شاعران 

را مانند امامان معصوم پاس بدارند. 
اگر مدیران فرهنگی ما آن پاسداش��تی را که رهب��ر انقالب با 
برپایی محفلی در روز والدت کریم اهل بیت از ش��اعران دارند، 
به زیور توجه به اشتغال و معیش��ت آراسته نکنند، آن وقت چه 
انتظار است که شعر ملی، شعر حماسی، شعر اجتماعی، اشعار 
عاشقانه و اشعار دینی سروده شود. چه بسا »زبان  مدح « شاعران 
در س��تایش ایران و ایرانی و ایران اسالمی، به »زبان  قدح « بدل 
ش��ود و آن وقت خواهیم دانس��ت تفاوت مدح و قدح شاعران 
چقدر اس��ت! همچنان که زمانی از مرحوم حائری شیرازی که 
در روزنامه حاضر شده بود، در همین باره شنیدم که »در مدح 
حجاب جز یك تك بیت ضعیف چیزی نداریم که همه جا بنر و 
پوستر می شود اما در قدح حجاب آن قطعه هجو ایرج میرزا در 
اوج بالغت و اثرگذاری سروده شده است. « همین ایرج میرزا که 
در هجو حجاب چنین قوی می سراید،  وقتی در مدح علی اکبر 
شعر می گوید، کسی همچون عالمه طباطبایی حاضر است کل 
المیزان را با یك بیت آن معاوضه کند! منقول است که  کسی در 
روضه حضرت علی اکبر، اشعار ایرج میرزا را می خواند و عالمه هم 
استماع می کرد تا به این بیت رسید:»بعد از پسر، دل پدر آماج تیر 
شد/ آتش زدند النه   مرغ  پریده را«. عالمه تا چهار بار می فرماید: 
اعد)دوباره بخوان( و بعد در حالی که از شدت تأثر با دست به پای 
خود می زدند، در پاسخ به کسی که سوابق و روحیات ایرج میرزا 
یادآور می شود، می فرماید: » کاش ایرج میرزا این بیت شعر را به 

من می داد و من تفسیر المیزان را به او می دادم!«
این تفاوت هاس��ت که یك مدیر فرهنگی باید فهم آن را داشته 

باشد که متأسفانه اغلب چنین نیست. 
اتفاقاً در داستان مش��هور مثنوی از وزیری که به شاعران صله 
گران بها می داد، نام وزیر »حسن« است. شاعری به دربار پادشاه 
شعردوستی رفت و سروده ای تقدیم کرد. شاه هزار درهم پاداش 
داد. وزیری داشت که »حس��ن نام و حسن خلق و ضمیر« بود. 
آن قدر فقه و فلسفه در گوش شاه خواند تا شاه پاداش را ده برابر 
کرد. سالی  دیگر شاعر باز بی نوا ش��د و به دربار آمد و سروده ای 
آورد. این بار ش��اه  همان ش��اه بود اما وزیری »سخت بی رحم 
و خسیس« جای وزیر قبلی نشس��ته بود. این بار نیز شاه هزار 
درهم مرحمت فرمود اما وزیر خس��یس هزار بهانه آورد و یك  
سال ش��اعر را در خزان و زمستان پش��ت در کاخ نگه داشت و 
چند سکه بیشتر به شاعر نداد. شاعر از نام وزیر جدید پرسید، 
گفتند نام او نیز »حسن« است! شاعر از این واقعه زبان به قدح 
گشود:»گفت: یارب نام آن و نام این/ چون یکی آمد؟! دریغ ای 
رب دین!/ آن حسن نامی که از یك کلك او/صد وزیر و صاحب 
آید جودخو/ این حسن، کز ریش زشت این حسن/می توان بافید 

 ای جان صد رسن!«
از مدیران و متولیان فرهنگی انتظار می رود اوالً ش��عرخوانی و 
شعردانی خود را ارتقا دهند که حتی اگر متخصص ذوفنون بقیه 
انواع هفت هنر باشند ولی شعر نفهمند، از هنر بی بهره اند و ثانیاً در 
مواجهه با معیشت شاعران کشور، »حسن خلق « و »حسن ضمیر« 
باشند. و مانند امام حسن، کریم و مانند امام سجاد و امام صادق 
علیهم السالم یار و روزی رسان شاعران بلندقدر کشور باشند. جز 

این باشد، تمدنی را در خطر انزوا و عقبگرد قرار می دهید. 
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در بازی های هفته پنجم ليگ برتر فوتبال، سپاهان با 
برد فجر به صدر رسيد، استقالل سومين مساوی متوالی 
را ثبت کرد و پرسپوليس هم پس از سه بازی پيروز شد. 
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال دیروز با انجام هش��ت بازی 
برگزار شد تا با بازگشت تماشاگران که فعاًل در دو مسابقه 
استقالل و پرسپولیس با حریفان شان به صورت آزمایشی 
آغاز شده است، رقابت های فوتبال باشگاهی کم کم هیجان 

انگیزتر از هفته های اول پیگیری شود. 
ورزشگاه سردار قاسم سلیمانی سیرجان دیروز میزبان یکی 
از بازی های حساس هفته پنجم بود، جایی که گل گهر- که 
همچنان امیر قلعه نویی را به دلیل محرومیت روی سکو  ها 
می بیند- میزبان استقالل تهران بود که با فرهاد مجیدی 
به دنبال شکس��تن نوار تس��اوی هایش بود. حیاتی بودن 
امتیازهای بازی برای دو تیم سبب شده بود دو تیم به یك 
بازی محتاطانه رو بیاورند، چنین تاکتیکی سبب شد تا یکی 
از کسالت  آمیز   ترین بازی های لیگ رقم بخورد، مسابقه ای 
که اگر چه استقاللی  ها بیش��تر توپ و میدان را در اختیار 
داشتند اما ضعف هافبك های این تیم در بازی سازی و توپ 
رساندن به مهاجمان در کنار دفاع فشرده تیم سیرجانی 
سبب شد تا در حالی علی صفایی در پایان نوددقیقه سوت 
پایان بازی را به صدا در بیاورد که تنها موقعیت جدی این 
مسابقه، ضربه علی س��لمانی در یك مصاف تك به تك با 
دروازه بان گل گهر بود که توپ را محمد حسین علی اکبر 
منادی دفع کرد تا مصاف استقالل و گل گهر با تساوی بدون 
گل به پایان برسد. این نتیجه سومین مساوی متوالی آبی 

پوشان و چهارمین تساوی متوالی سیرجانی  ها با گذشت 
پنج هفته از لیگ برتر بود. 

هر چقدر مصاف استقالل و گل گهر در داخل زمین آرام 
و خواب آور دنبال شد، حواش��ی این بازی که جلوگیری 
سازمان لیگ از حضور دو بازیکن خارجی استقالل یعنی 
یامگان و ژس��تد در زمین ب��ازی به دلی��ل اینکه مدیران 
استقالل ضمانت های الزم را در خصوص قرارداد خارجی  ها 
ارائه نداده اند، به اوج رسید، تصمیمی جنجالی که مسئوالن 

استقالل معتقدند سازمان لیگ در تالفی تالش شان برای 
در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی انجام داده است. 

در دیگر بازی مهم دیروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 
به مصاف صنعت نف��ت آبادان رفت، این ب��ازی هم مانند 
بازی هفته چهارم استقالل و نس��اجی با حضور محدود 
تماشاگران برگزار ش��د تا قرمز  ها هم پس از نزدیك به دو 
س��ال در حضور هواداران به میدان بروند. یك باخت و دو 
تساوی پرسپولیس در سه بازی اخیر سبب فاصله گرفتن 

پرسپولیس��ی  ها به عنوان مدافع عنوان قهرمانی از جمع 
تیم های باالی جدولی شده بود. به همین دلیل شاگردان 
گل محمدی در بازی دیشب از همان ابتدا با ارائه یك بازی 
رو به جلو، میانه زمین را در اختیار گرفتند تا توپ بیشتر در 

زمین آبادانی  ها در گردش باشد. 
در نهایت حمالت پرس��پولیس در دقیقه 72 جواب داد 
و میالد سرلك روی یك شوت س��رضرب از پشت شش 
قدم توانست توپ را به تور دروازه احمد گوهری بچسباند 
و قرمز  ها پس از سه هفته دوباره به جاده پیروزی برگردند 
و یك بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان به پیروزی برسند. 
البته قرمز  ها به ش��دت به قضاوت سید علی اصغر مؤمنی 
اعتراض داش��تند و معتقد بودند که داور بازی یك ضربه 
پنالتی در نیمه اول با خطای مدافع نفت روی مهدی ترابی 
برای پرسپولیس نگرفته اس��ت و همچنین ضربه مهدی 
عبدی را که در دقیقه 67 پس از برخورد با تیر، وارد دروازه 

شده بود داور گل تشخیص نداد.
در سایر بازی های دیروز سپاهان 2 بر صفر در شیراز فجر 
شهید سپاسی را شکست داد و با 13 امتیاز در صدر جدول 
قرار گرفت، تراکتور که با سولدو چهره یك تیم مدعی را 
گرفته اس��ت، با یك گل برابر پدیده پیروز شد، نساجی و 
پیکان به تساوی 2-2 رسیدند، هوادار و آلومینیوم اراك 
صفر- صفر مساوی شدند، فوالد در ادامه روند صعودی اش 
با بازگشت جواد نکونام، یك بر صفر ذوب آهن را برد، مس 
رفس��نجان هم با یك گل نفت مسجد سلیمان را از پیش 

رو برداشت. 

پرسپولیسبه»صفر-صفر«هایماللآورپایانداد
استقالل در سومين هفته متوالی مساوی کرد، سپاهان برد و به صدر رسيد

یادداشت  سردبیر

غالمرضا صادقیان

دس��تور رئیس جمهور ب��رای تدوین نظ��ام عادالنه پرداخ��ت حقوق و 
دس��تمزدها به س��ازمان اداری و اس��تخدامی پس از انتشار فیش های 
نجومی پتروش��یمی اگرچه یك حرکت اصول��ی و از پیش برنامه ریزی 
شده بود و نمی توان آن را واکنشی گذرا به انتشار آن فیش ها دانست اما 
بی شك شفافیتی که فعاًل از شبکه های مجازی بیرون می آید و باید روزی 
از سیستم شیشه ای خود دولت باشد، در این تصمیم مهم بی تأثیر نبود. 

شفافیت ورای فیش های حقوقی است و بسیار شمول بیشتری دارد. اما 
داستان فیش ها مورد عجیبی است. اصل حقوق محاسبه شده در برخی 
از فیش های نجومی س��ی چهل میلیون تومان بیشتر نیست که همین 
مقدار حدود هفت،هشت برابر یك کارمند یا کارگر حداقل بگیر است. اما 
به این حقوق، کارانه ها و یارانه ها و بندهای دیگری اضافه می شود که آن 
را به باالی 200 یا 300 میلیون تومان می رساند. برای چه کسی؟ برای 

مدیرانی ناالیق که تعدادشان در دستگاه ها و شرکت های وابسته به دولت 
کم نیست. از طرفی این تازه آن چیزی است که خالص وارد حساب شان 
می ش��ود. تس��هیالت و امکانات و برخورداری ها در این ش��رکت های 
دولتی آن قدر زیاد است که فرصتی به این مدیران برای خرج از حساب 
بانکی شان نمی دهد! دولت سیزدهم اگر این خیمه را خراب کند، کاری 
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