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دکتر داوود دانش جعفری در یادداشت شفاهی
 اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم را تبیین کرد

ه خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی عروج جانباز سرافزار و سردار فداکار آقای میرزامحمد 
ّ
حضرت آیت الل

ُسلگی را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسمه تعالی

درگذشــت جانباز عزیز و سردار فداکار جناب آقای میرزا محمد ُسلگی را به همه  کسانی که به ایثارگران دفاع مقدس 

ارادت می ورزند و به همه  خانواده های شهید و به همه  جانبازان و خانواده های آنان و همه  یادگاران دفاع مقدس و به 

ویژه به همسر فداکار و فرزندان و دیگر بازماندگان وی تسلیت عرض می کنم.

این مجاهد فداکار در دوره  پس از پایان دفاع مقدس نیز با تحمل رنج جسمانی، مجاهدت در راه خدا را ادامه داد تا به 

ه پیوست. خداوند روح مطهر او را با ارواح طیبه  شهیدان محشور کند و مجاور اولیاء الله قرار دهد.
ّ
لقاء الل

  سّیدعلی خامنه ای

 ۹۹/۱/۱۵

رهبــر حکیم انقاب اســامی در پیام خود به 
مناسبت تحویل ســال نو، با تبریک عید سعید 
مبعث و عید پر طراوت نــوروز به ملت بزرگ 
ایران به ویــژه خانواده های معظم شــهیدان و 
جانبــازان، جهادگران عرصه ســامت و همه 
خدمتگزاران سخت کوش، سال جدید را سال 
»جهش تولید« نامگــذاری کردند و خطاب به 
دســت اندرکاران تأکید کردند: »جوری عمل 
کنید که با جهش تولید، تغییری محســوس در 

زندگی مردم به  وجود آید.«
این برای دهمین ســال پیاپی است که رهبر 

معظم انقاب در نامگذاری ســال به موضوع 
اقتصاد که مهم ترین مسئله کشور و مردم است، 
می پردازند و آن را به عنوان مطالبه اصلی خود 
از سیاســتگذاران و مجریــان مطرح می کنند. 
تأملی در نامگذاری های 10 سال گذشته بیانگر 
این اســت که موضوع اصلی و دال مرکزی در 
این ســال ها مقوله اقتصاد مقاومتی است که به 
معنای تقویت پایه های اقتصادی کشور با تکیه بر 
ظرفیت و توان داخلی است. چرا که از یک سو 
اقتصاد به عنوان مسئله اصلی کشور مورد توجه 
است و از سوی دیگر دشمنان انقاب اسامی 
نیز پایه های فشــار حداکثری خــود را بر روی 
موضوع اقتصاد و معیشــت مردم قرار داده اند و 
با این اقدامات غیر انسانی خود تاش می کنند تا 

ملت ایران را از مسیر خود بازدارند. 

در ایــن میان موضوع تقویت و شــکل دهی 
اقتصاد قدرتمند تنها راهی اســت که می تواند 
با رفع عیوب ساختاری، به حل مسائلی چون؛ 
تورم، بیــکاری، فقر بیانجامد و کشــور را در 
برابر تکانه های خارجی ناشــی از فشــارها و 
تحریم هــای ظالمانه مســتحکم تر کند. البته 
تحقق این مهم در گروی وجود مدیرانی مدبر، 
شجاع، دلســوز و انقابی است که از انگیزه و 
 ایمان کافی برای حرکت در این مسیر برخوردار

 باشند. 
اگــر نگاهی بــه روند توســعه اقتصادهای 
بزرگ جهان داشته باشیم، متوجه می شویم که 
مهم تریــن مؤلفه های اقتصاد قــوی و قدرتمند 
عبارتند از؛ نیروی انسانی کارآمد، منابع طبیعی، 
ظرفیت های جغرافیایی ، زیرساخت های تولید 

و صنعت، صنایع دســتی و خانگی، کشاورزی 
و دامــداری، فناوری های نوین و دانش بنیان که 
همان اقتصاد مقاومتی اســت. تنها در موضوع 
نیروی انســانی، تکیه بر نیــروی جوان خاق 
که در بیانیــه گام دوم نیز مورد تأکید قرار گرفته 
می تواند به جهش تولید در عرصه های مختلف 
کمک شایانی کند. همچنین کیفیت بخشی به 
عرصه علم و پژوهش، نیازســنجی اجتماعی 
و فرهنگ ســازی برای تبدیــل جهش تولید به 
فرهنگ عمومی از عواملی است که در این مسیر 

باید به آن توجه شود.   
این موضوع نیازمند تحلیل، تبیین و بررسی 
دقیــق و کاربردی اســت که رســانه ها بعنوان 
زبان گویــای مردم و بایــد واکاوی آن را وجهه 
همت خود قرار دهنــد و در مراکز علمی نیز با 

برپایی کرسی های نظریه پردازی در کارگاه های 
پژوهشی به طور دقیق به آنها پرداخته شود تا با 
روشــن شــدن زوایای گوناگون آن، واحدهای 
صنعت و تولید به عنــوان خاکریز مقدم جبهه 
 اقتصــادی بتواننــد بــه جهش تولیــد کمک 

کنند. 
بدون شــک اگــر »جهش تولیــد« پس از 
شروع حرکت در مســیر »رونق تولید« تحقق 
یابــد، می تواند ما را به نقطه مطلوبی برســاند 
که حتی در صورت بروز بحران هایی از جنس 
کرونا یا جنگ های زیســتی و بیولوژیک نه تنها 
تولید متوقف نشــود بلکه بــا رویکرد جهادی 
راهکارهــای اصولی و محکمــی را در طراز 
نظامی انقابی پیش بینی و بــه مرحله اجرا در 

آورند. 

جهش برای تغییر!
   سرمقاله    

علی حیدری
سردبیر

اگر ممکن بود 
می رفتم همدان 

! دیدن این مرد
رهبر فرزانه انقالب ۱4 بهمن ســال ۹۵ درباره کتاب »آب هرگز نمی میرد« گفته اند: »... کتابی که اسمش آب هرگز 

 اگر ممکن بود برای من ـ که ممکن نیست  ـ 
ً
نمی میرد است، شرح حال یک جانبازی است که اآلن در همدان است؛ واقعا

!... این پنج برادر، با هم در ]جبهه های[ جنگ بودند؛ می گوید ما پنج 
ً
پا می شدم می رفتم همدان، دیدن این مرد؛ واقعا

 یک چیز 
ً
برادر بودیم با پنج پســر عموی مان ده نفر، با عموی مان یازده نفر؛ همزمان اینها در جنگ بودند؛ یعنی اصال

فوق العاده است! یک چیز فوق العاده است این انگیزه ای که او را می کشانده به جنگ، انگیزه ای که او را نگه می دارد، 

انگیزه ای که کاری می کند که این بّچه ها و جوان های دوروَبرش عاشقانه این فرمانده گردان را دوست بدارند؛ عاشقانه 

دوست بدارند.«

رهبر معظم انقالب اسالمی

فداکار مجاهد 

اصالح سیاست های نفتی
 تا شکست کرونا هر صبح همراه شما

بهتــر فونــت  بــا  مطلــب  ایــن  خواناتــر  خوانــدن   بــرای 
در سایت هفته نامه صبح صادق، بر روی متن آن کلیک کنید
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یادداشت

 فرصت طلبان سیاسی 
کرونا

اوضاع این روزهــای جهان متأثر از کرونا 
و اخبار آن اســت. کرونا امــروز فراتر از 
بهداشت و سامت، عرصه های مختلف 
اقتصــاد، فرهنگ و سیاســت را نیز آلوده 
کرده اســت و حوزه ای نیست که از منظر 
خود به کرونا ننگرد. در کشــور ما نیز گویا 
برخی کرونــا را فرصتی برای بهره برداری 
سیاست یافته اند. چند روز قبل از آغاز سال 
جدید بود که عده ای از فعاالن اپوزیسیون 
و ضد انقاب با نامه ای به مسئوالن کشور 
خواهــان آزادی افرادی شــدند که آنها را 
زندانیان سیاسی خوانده بودند! گویا کرونا 
طاهرکننده جرم هاست و می تواند زندانیانی 
را کــه در دادگاه و بــا وجــود شــکایات 
خصوصی و عمومی حبس شــده اند، آزاد 

کند!
ادامه ایــن خــط مافیایی در سیاســت 
را می تــوان در نامه نــگاری جدیــد برخی 
چهره هــای رادیکال جریــان اصاح طلب 
مشــاهده کرد. نویســندگان، فرصت طلبانه 
کرونا را بهانــه کرده اند و خواســتار خاتمه  
دادن به حصر خانگی و تبدیل آن به »قرنطینه 
اختیاری« شده اند تا با پایان  یافتن قرنطینه در 
کشور و عادی  شدن شرایط، قرنطینه اختیاری 
محصوران نیز خاتمه یابد و آنان زندگی عادی 
خود را از سر بگیرند. در تحلیل اقدام طراحان 

این نامه باید گفت:
، ماجــرای جــرم ســران فتنــه 88 

ً
اوال

موضوعی نیســت که دست خوش فراموشی 
تاریخی شــود و افکار عمومی خیانتی که به 
ملت و مردم ساالری شــده است و ماجرای 
رأی و انتخاب به ســخره گرفته شده ملت را 
از اذهان خود خالی نکرده اند. افکار عمومی 
هنوز این ســؤال را از خود می پرسند که چرا 
نظام اســامی با مجرمان و ســران فتنه که 
کشــور را برای ماه ها درگیر آشــوب، بلوا و 
ناامنــی کردند و میلیاردها خســارت جانی 
و مالــی جبران ناپذیــر را به کشــور تحمیل 
کردند، مماشــات کــرده و برخــورد قاطع 
نشــان نداده و کار آنان را به دادگاه نکشانده 
اســت؟ به واقع هنوز بخش قابل ماحظه ای 
از مردم  خواهان برخــورد قاطع با فتنه گران 
هســتند، نه مــدارا و عفو؛ لذا ایــن مطالبه 
خواســته جمع محدوی از سیاســیون است 
 که دستان شــان در ماجرای فتنــه 88 آلوده

 است.
، همان طور کــه در همه فرهنگ ها 

ً
ثانیــا

رایج است، اولین شــرط و الزمه بخشش و 
عفو مجرمان، اظهار ندامت و پشیمانی آنها از 
خطای انجام شده است، تا بستر برای تحقق 
رحمت و مغفرت فراهم شود؛ اما در ماجرای 
ســران فتنه، متأسفانه در طول سال های اخیر 
نشــانه ای از این مسئله مشــاهده نمی شود. 
متأسفانه، بخشی از همین نویسندگان نامه، 
خود از جمله کســانی هســتند کــه راه این 
بازگشت و اظهار ندامت را بسته اند و همچنان 
در مواضع شــان ادعاهای توخالی فتنه گران 
مبنی بر تقلب در انتخابات را تکرار می کنند 
و همین تحلیل های غلط را به سران فتنه القا 

کرده اند و اجازه بازگشت را از آنان گرفته اند.
سخن آخر اینکه اگر راه خروجی برای این 
ماجرا باشد، اولین گام اظهار ندامت و پشیمانی 
و پذیرش خطاها و جرائم گذشته خواهد بود 
 و البته تدبیر این امور با رهبر جامعه اسامی

 است.

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

سال 1398، سال شکوفایی و درخشش بازار دوم فرابورس ایران 
بود؛ به طوری که با یک میلیون و 161 هزار و 385 میلیارد ریال 
بیشترین ارزش معامات را در میان سایر بازارهای فرابورس به نام 
خود زد و 36 درصد از ارزش کل معامات را به خود اختصاص 
داد. همچنین ارزش معامات در این بازار نسبت به سال 1397 
به رشد 409 درصدی دست یافت. این بازار سال گذشته بیشتر 
عرضه های اولیه فرابورس را دربرگرفته بود.بازار اول فرابورس با 
در اختیار گرفتن 253 هزار و 65 میلیارد ریال ارزش معامات و 
با خرید و فروش 39 هزار و 710 میلیون ورقه سهم طی پنج هزار 
و 608 هزار نوبت معاماتی توانســت ارزش معامات خود را 
نسبت به سال 1397 به رشد 327 درصدی برساند و 8 درصد از 

ارزش کل معامات فرابورس را تصاحب کند.

ج فرابورس  سال او
سامانه بومی پایش و غربالگری الکترواپتیکی در محیط های 
پرازدحام که طی 25 روز در یکی از مراکز پژوهشــی سپاه 
طراحی و ساخته شــد، بعد از چهار روز تست در ورودی 
ه االعظم)عج(، طی مراسمی 

ّ
اورژانس بیمارســتان بقیة الل

با حضور مســئوالن بهداشت، درمان و پدافند زیستی سپاه 
رونمایی شد.

 به گــزارش صبح صادق این ســامانه شــامل دوربین 
حرارتــی، دوربیــن مرئی و مرجع دمایی اســت و قابلیت 
اســتفاده در مراکز و مکان های شــلوغ، همچــون مترو، 
بیمارستان ها و فروشگاه ها را دارد. این سامانه یک دهم است 
و می تواند کار غربالگری را بدون اینکه افراد متوجه و نگران 

شوند، انجام دهد.

غربالگری بومی  سامانه   
نشــریه آمریکایی نشنال اینترســت نوشــت: ایران دارای 
زیرســاخت ها و تخصص الزم برای ارتقای موشک های 
خود است. به گزارش صبح صادق این نشریه تحلیلی افزوده 
است: ایران بزرگ ترین و متنوع ترین زرادخانه موشکی در 
خاورمیانه را دارد که از هزاران موشــک بالستیک و کروز با 
برد کوتاه و متوسط تشکیل شده است که می توانند تا اسرائیل 
و جنوب شرقی اروپا برسند. این موشک ها می توانند سیستم 
دفاعی هر پایگاه یا کشــتی را از بیــن ببرند. ایران همچنان 
به توسعه برنامه موشک های بالســتیک دورُبرد خود ادامه 
می دهد و از موشــک های بالستیک کوتاه ُبرد در میدان های 
نبرد استفاده می کند؛ به همین دلیل است که جنگ با ایران 

شوخی نیست. 

 جنگ با ایران شوخی نیست

حمید خوش آیند
کارشناس روابط بین  الملل

ه یمن بــه ریاض مبنی بر 
ّ
پیشــنهاد انصارالل

تبادل اســرای سعودی، شــامل یک خلبان 
همراه با چهار افســر ســعودی، با اســرای 
فلسطینی ربوده شــده در عربستان، یعنی50 
زندانی فلسطینی در بازداشتگاه های عربستان 
از جملــه محمدالخضــری و پســرش که 
ســفیر جنبش حماس در عربستان و مسئول 
هماهنگ کننده  با رهبری سعودی است، باید 
مهم ترین رویداد سیاسی مربوط به تحوالت 
یمن در شــش سال اخیر دانســته شود.این 

پیشنهاد از سه منظر حائز اهمیت است:
1ـ پیشــنهاد مذکــور در بحبوحه جنگی که 
 فلسطین بخشی از آن نیست، به صورت 

ً
ظاهرا

بسیار غافلگیرکننده مطرح می شود؛
ه در تعریف دقیق زمان طرح 

ّ
2ـ رهبر انصارالل

پیشنهادی ذکاوت به خرج داده است و آن را 
پس از دستیابی به موفقیت های بزرگ میدانی 

و از موضع قدرت طرح می کند؛
3ـ پیشــنهاد مذکور حکایت از این دارد که 
ه در تحوالت مربوط به یمن 

ّ
رویکرد انصارالل

تنها ُبرد میدانی در محدوده یمن نبوده است 
و با هدف گذاری دقیق بــه فراتر از آن، یعنی 

پیشبرد آرمان فلسطین نیز می اندیشد.
ه مبنی بر تبادل اسرا، 

ّ
اما با پیشنهاد انصارالل

اهداف متعددی قابل شناســایی است که در 
ادامه به موارد مهم آن اشاره می شود:

1ـ ســنجش میزان صداقت، تعهد و آمادگی 

واقعی عربستان مبنی بر پایان جنگ؛
2ـ ایجاد همگرایی و استحکام راهبردی میان 
ه و گروه های مقاومت فلسطینی از 

ّ
انصارالل

جمله حماس و سایر گروه ها حتی آنهایی که 
نســبت به تحوالت فلسطین و جهان اسام 

رویکرد سکوالر دارند؛ 
3ـ گره زدن سرنوشت یمن به مسئله فلسطین 
و صدور این پیــام که مقاومت جبهه واحدی 
است که اجزای متکثر آن در جبهه های متعدد 
با اهدافی واحد مبارزه می کنند که اهتمام ویژه 
به آرمان فلســطین در رأس این اهداف است. 
پیروزی در جبهه یمن زمانی کامل می شود که 
از این طریق اهداف فلسطین نیز پیگیری شود؛
4ـ عربســتان یکــی از بازیگران همســو با 
آمریکا در طرح »معامله قرن« است. پیشنهاد 
ه حتی اگر به میزان اندکی از جانب 

ّ
انصارالل

ریاض پذیرفته شــود، از حجم فشــارهای 
ســعودی علیه فلســطینیان مقیم عربستان 

می کاهد.
ــه فــارغ از اینکه از 

ّ
پیشــنهاد انصارالل

ســوی ریاض پذیرفته شــود یا نه، نشــانگر 
ه 

ّ
محاسبه گری سیاسی و برخورداری انصارالل

از عقل استراتژیک است که کم اهمیت تر از 
ه در 

ّ
استراتژی های میدانی و نظامی انصارالل

مواجهه با سعودی ها نیســت. کادر رهبری 
ه با این پیشنهاد نشان دادند همچنان 

ّ
انصارالل

کــه در میدان نبــرد رزمندگانی هوشــیار و 
شجاع هســتند، در عرصه های سیاسی نیز 
استراتژیســت هایی سرســخت و زیرک به 

حساب می آیند.

هوشمندانه معادله سازی 
   جهان    

علیرضا جاللیان
خبرنگار

یکی از اولین بیمارســتان های کشــور که با 
ه 

ّ
ویروس کرونا درگیر شد، بیمارستان بقیة الل

االعظم)عــج( بود. عاوه بــر این موضوع، 
تجربه پدافند شیمیایی، میکروبی و هسته ای 
سپاه باال بود؛ از این رو سپاه ورود قدرتمندی 

به موضوع مقابله با کرونا داشته است.
عاوه بــر ادامه اقدامــات تحت رهبری 
فرمانده کل سپاه، قرارگاه پدافند زیستی سپاه 
و بســیج، شاهد افزوده شــدن ظرفیت های 
جدید برای مقابله جدی تر با کرونا از سوی 
ســپاه بودیم. افزایش تخت های بســتری و 
مراقبت های ویژه ICU  در بیمارســتان های 
سپاه در سراسر کشور، به ویژه در بیمارستان 
ه االعظم)عج( و تکمیل و آماده به کار 

ّ
بقیة الل

شدن نقاهتگاه هزارتختی این بیمارستان یکی 
از این موارد است. 

قرارگاه های ده گانه نیروی زمینی در مناطق 
مأموریتی این نیرو نیز رزمایش دفاع بیولوژیک 
و عملیات پاک سازی محیطی شهدای مدافع 
سامت را در استان های کشور اجرا کرده اند 
و یگان های جنگ نوین نیروی زمینی ســپاه 
 کلیــه مراکز اســتان ها و 3 

ً
و بســیج تقریبا

هزار نقطــه را حداقل یک نوبت ضد عفونی 
کرده اند و این روند ادامه خواهد داشــت. به 
عاوه، تهیه و توزیع مــواد ضدعفونی کننده 
و اقام بهداشــتی، مانند ماسک و دستکش 
بین محــات و مردم با جدیــت ادامه دارد 

و کارگاه هــای تولیــدی جدیدی به شــبکه 
 تولید این گونه اقام در بســیج افزوده شــده 

است.
فعالیت های مستمر و شبانه روزی دانشگاه 
ه)عــج( و بخش های 

ّ
علوم پزشــکی بقیة الل

تحقیقات و پژوهش های سپاه و بسیج برای 
دســتیابی به دســتاوردهای جدید و توسعه 
توانمندی ها برای تشخیص، پیگیری، مراقبت 
و درمان بیماری کرونا هم قابل توجه بود که 
ه)عج( 

ّ
یــک نمونه آن در بیمارســتان بقیةالل

رونمایی شد.
توان اطاعاتی و عملیاتی سپاه و بسیج نیز 
برای کمک به دستگاه ها و سازمان های فعال 
در روند نظارت و کنترل اماکن، مراکز فروش، 
ترمینال های مســافربری، ترددهــا و اعمال 
قرار گرفت  اجتماعــی  فاصله گذاری  طرح 
و شناسایی اماکن انباشــت و احتکار اقام 
بهداشتی و درمانی، گران فروشی، کم فروشی 
و... در حال انجام اســت. بیمارســتان های 
صحرایی و ســیار ســپاه به عنوان مهم ترین 
مزیت های درمانی سپاه آماده خدمت رسانی 
به بیماران کرونایی هســتند و نیروی زمینی 
سپاه از 9 بیمارستان ســیار آماده مأموریت، 
چهار بیمارستان را در شهرهای بابل، گرگان، 
کاشــان و قم و بیمارستان شهید صدوقی در 
تهران مســتقر شده است. در واقع، از 1700 
تخت بیمارستان ثابت، دوسوم و از مجموعه 
ظرفیت های بیمارستان های سیار هم به همین 
نسبت در خدمت بیماران کرونایی قرار گرفته 

است.

یستی پویا و مردمی  سپاه و پدافند ز
   پاسدار    

مجلس شورای اسامی یکی از تأثیرگذارترین 
نهادهایی است که می تواند به اقتصاد کشور در 
عبور از اقتصاد نفتی کمک شایان توجهی کند. 
اگر مجلس یازدهم رویکــردی مانند رویکرد 
مجلس های گذشــته را درباره اقتصاد کشــور 
دنبال کند و در همــان چارچوب قبلی اقتصاد 
نفتی اقدام به تصویب قوانین کند، مطمئن باشید 
نه تنها شاهد رشد و توسعه اقتصادی نخواهیم 
بود، بلکه سال 1399 که ایران تحت شدیدترین 
تحریم هــای نفتی و بانکی آمریــکا قرار دارد، 
اقتصاد ایران به صورت مضاعفی ضربه خواهد 

خورد.
 الیحه بودجه امسال با تمام تاش و تقایی 
که برای آن صورت گرفت با سختی های فراوان 
386 هزار میلیــارد تومان را به بودجه عمومی 
کشور اختصاص داده بود؛ اما کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اســامی با افزودن  60 هزار 
میلیارد تومان به آن، موجب شد شاهد کسری 

شــدیدی در بودجه عمومی کشور باشیم؛ لذا 
نمی توان گفت اقداماتی از این دست می تواند 
پیش برنده اقتصاد ما به ســمت مطلوب باشد. 
متأســفانه این نــوع اقدامــات، راهبردهایی 
 اســت که به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشــور
 نیست. اگر قرار است تغییر سیاست های  نفتی 
در مجلس یازدهم صورت بگیــرد، می تواند 
آغازی بر فرایند تغییرات به سمت رشد و توسعه 
اقتصاد ایران باشــد؛ از ایــن رو انتظار می رود 
مجلس یازدهــم هرآنچه در تــوان دارد برای 
تحقق این مهم به کار گیرد و با تقویت این مسیر، 
راه را برای عملیاتی شدن آن بعد از چندین دهه 
فراهم کند. اگر مجلس و دولت به دنبال تقویت 
صنعت نفت برای تقویت و توســعه صنعت و 
تولید کشور هستند، برای رسیدن به این منظور 
نیازمند ساخت پاالیشگاه ها و پتروشیمی های 
جدید هستیم؛ از این رو باید سیستم بانکی را 
متوجه این مهم کنیم که در این مســیر با تأمین 

مالی باید در کنار دولت و ملت به منافع کان 
اقتصادی کشور توجه کند؛ اما اگر همه تاش ها 
همچنان به فروش نفت خام معطوف باشد، از 
آنجا که در حال حاضــر درآمد نفتی چندانی 
نداریم، ممکن اســت آه و ناله ســر دهیم که 
مشکات اقتصادی ایران حل شدنی نیست و 
درواقع منکر دست یافتن به هر گونه پیشرفتی 
در اقتصاد و تحقق توسعه و افزایش رفاه شویم 
و بر این اساس همچنان در مشکات اقتصادی 

غرق خواهیم ماند. موضوعی که بسیاری از 
کشــورهای نفتی دنیا در الیه های  پیدا 

و پنهــان اقتصاد خود با آن دســت 
و پنجه نــرم می کننــد؛ از این رو 

نمایندگان مجلس یازدهم و کل 
حاکمیت باید بــه این نتیجه 

برســند که تغییر مسیر در 
زمینه عدم خام فروشــی، 

نفتی  تحریم هــای  چه 

وجود داشته باشد و چه محدودیتی در این زمینه 
نداشته باشیم، مهم ترین اولویت و اصلی ترین 
پیش نیاز کشور برای رشد و توسعه اقتصادی به 

شمار می رود.

اصالح سیاست های نفتی
   نیم نگاه    

دکتر داوود دانش جعفری در یادداشت شفاهی اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم را تبیین کرد

مشــروح گفــت و گــو بــا دکتــر دانش جعفــری  را در ssweekly.ir بخوانید.
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پرتو

مســیر و روند حرکت سینمای ایران در سال 
1398 با ســال های قبل تفاوت نداشــت.
اتفاقات امیدوارکننده ای هم در این عرصه به 
چشم خورد که ازجمله آنها ادامه حضور نسل 
جوان متعهد و مماس با آرمان های انقاب در 
عرصه ســینما بود. فیلم هایی چون »منطقه 
پرواز ممنوع«، »شــبی که ماه کامل شــد«، 
»بنیامین«، »23 نفر« و... نشانه های امید در 
فضای پر از بیم سینمای ایران بودند. اما اکران 
نوروزی با نمایش فیلم »رحمان 1400« آغاز 
شد؛ فیلمی که به دلیل حجم باالی اشارات 
غیراخاقی اش در میانه راه از پرده پایین آمد 
نکته قابل تأمل این است که با وجود افزایش 
نمایش کمدی ســخیف، تعداد تماشاگران 
 ســینما در مقایســه با ســال قبــل کاهش

 یافت.
 یکــی از چالش هایــی که در ســال 1398 
وسعت بیشــتری یافت، مســئله »پول های 

مشــکوک« بود. در این دوره هم انتقادات و 
پرسش های فراوانی درباره اینکه چرا و چگونه 
برخی بازیگران مبالغی هنگفت و نجومی را 
به عنوان دســتمزد دریافت می کنند، ایجاد 
شد؛ اما مانند همیشه، این پرسش بی پاسخ 
مانــد. ورود پول های مشــکوک و با منابع 
نامشخص موجب افزایش ابتذال در تولیدات 
شــبکه نمایش خانگی نیز شد. سریال هایی 
که در ســال 1398 رشد قارچ گونه ای یافتند.
اجرای قانــون درجه بندی ســنی فیلم ها در 
همان ابتدا با انتقادات فراوانی مواجه شد و به 
زعم منتقدان، این قانون، پوششی برای ارائه 
مجوز به برخی فیلم های ناســالم و منحرف 
بود.  اکــران جنجالی فیلم »خانه پدری« که 
نشان داد ساختار تولید و نظارت در سینمای 
ما با اشکاالتی جدی مواجه است.برگزاری 
پرحاشیه سی وهشتمین دوره جشنواره فیلم 
فجر، به ویژه نحوه تقسیم جایزه هم از اتفاقات 
مهم سینما در ســال 1398 بود. در اختتامیه 
این جشنواره، جایزه بهترین بازیگر به فردی 
 
ً
اهدا شــد که جشنواره را تحریم کرد و اصا

به آن نیامد. 

هنر هفتم در سال 98
   برداشت    

انســان ها در طول تاریخ با شناختن محیط 
اطراف و اسباب بهره مندی از نعمت حیات، 
بــه نشــانه گذاری هایی برای ثبــت و ضبط 
حاالت خود دســت زده اند؛ حاالتی مانند 
شــادی، غم، خنده، گریه، آرامش، دوستی، 
همبستگی و... . این نشانه گذاری ها به آداب و 
رسومی تبدیل شد که با گذر زمان تکامل پیدا 
کرد و در میان روزهای سال با ویژگی خاصی 

ماندگار ماند. 
دین اسام که دین فطرت است، بر خاف 
نظر برخی مســلمانان افراطی، این رسوم را 
تأیید و تکمیل کرد، آدابی به آن افزود و آن را 
پاالیش کــرد تا اضافاتش از بین برود و آنچه 
مربوط به هدف بعثت انبیاست ـ یعنی همان 

تکامل انسان ـ باقی بماند. 
در کل، دین آمده است تا راه های شناختن 
طبیعــت را هموار و کامل کنــد. خداوند از 
راه پیامبرانش آداب دینی را به دســت انسان  

رسانده است تا انسان بتواند با شناخت خود 
و محیط اطرافش، ارتباط درستی با دیگران 

برقرار کند و زندگی کاملی داشته باشد. 
آداب و رســوم ملــی مانند عیــد نوروز، 
ســیزده به در و... تا جایی که به چهره انسان 
کامل ضربه نزند، دیــن آن را تأیید می کند. 
گفتنی اســت، دین می خواهــد از مرزهای 
انسانیت حفاظت کند و آن را مهم می داند، 
نه آنکه فقــط آدابی را طرح کند و حافظ آنها 
باشد. اســام از این آداب و رسوم حمایت 
می کند، حتی دســتور می دهد مســلمانان 
برخــی رفتارها را که در تعــارض با آداب و 

رسوم نیاکان است، کنار بگذارند.
حضرت علی)ع( به مالک اشتر فرمودند: 
»آیین پســندیده ای را بر هم مریز که بزرگان 
این امت بدان رفتار نموده اند و به وسیله آن، 
مردم به هم پیوســته اند و رعیت با یکدیگر 
ســازش کرده اند، و آیینی مگذار که چیزی 
از سنت های نیک گذشــته را زیان رساَند تا 
پاداش از آِن نهنده سنت باشد و گناه شکستن 
آن بر تو ماَند.« )نهج الباغه، صبحی صالح، 
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دین حافظ آداب نیاکان
   مکتب    

  شورای سه نفره 
جواب نداد!

پیام َده ماده ای امام خمینی)ره( برای حل 
اختافات در 25 اســفند 1359 صادر 
شد و با استفاده از بند 4 آن شکل گیری 
شورای حل اختاف سه نفره در دستور 
کار قرار گرفت که با پایان ســال 1359 
مصادف شــد. در اوایل ســال 1360 
بنی صدر، حجت االســام اشــراقی، 
داماد حضــرت امــام)ره( را به عنوان 
نماینده خــود در هیئت ســه نفره حل 
اختافات معرفی کرد و از طرف آقایان 
هاشمی رفسنجانی  خامنه ای،   بهشتی،  
ه شــیخ محمد یزدی 

ّ
و رجایی، آیت الل

معرفــی شــد و امام خمینــی)ره( هم 
بــه عنوان  را  ــه مهدوی کنــی 

ّ
آیت الل

نماینده خودشــان معرفی کردند و این 
 شورا شکل گرفت و کار خود را شروع

 کرد.
 اولین جلسه در تاریخ 24 فروردین 
1360 و دو روز بعد، یعنی 26 فروردین 
1360 دومین جلســه شــورا تشکیل 
شد. نتیجه این نشســت اخطار شدید 
به روزنامه ها و مجــات بود که از بیان 
مطالبی که موجــب تضعیف، توهین 
 یا تشــدید اختاف باشــد، خودداری

 کنند.
متأســفانه، فعالیت های این شــورا 
کاری از پیش نبرد. تحریک و اغتشاشات 
با وجود شرایط جنگ تحمیلی اوضاع 
داخلــی را روز به روز بدتــر می کرد. 
بنی صدر و دار و دسته اش به مشکات 
و آشوب ها دامن می زدند و چنین تبلیغ 
می کردند که کشــور به بن بست رسیده 

است.
 در چنین اوضاعــی منافقین مرتب 
با بنی صدر مراوده داشــتند. مســعود 
رجــوی در نامه هــای محرمانــه بــه 
بنی صدر حرف هایی زده بود که نشــان 
می دهد چگونه بنی صدر آلت دســت 
 منافقین اســت و از خود هیچ اراده ای

 ندارد.
 مرحــوم ابراهیــم حاج محمدزاده 
کــه در آن ایــام یکی از اعضــای فعال 
شــورای عالی ســپاه بود، از بنی صدر 
می پرسد: چرا ما هر وقت می خواهیم 
با شما ماقات کنیم، باید روزها منتظر 
بمانیــم، ولی آقای مســعود رجوی هر 
 وقت اراده کند می تواند با شمار ماقات 

کند؟ 
بنی صــدر جــواب داده بــود: من 
باید این گروه ها را داشــته باشــم. البته 
همــکاری بنی صــدر بــا گروهک ها 
محــدود بــه منافقیــن نبــود. یکی از 
پاسداران پادگان ولیعصر)عج( تهران که 
 عهده دار محافظت اماکن بود، نقل کرده 

است:
ســرکرده  و  اعضــا  روز  هــر   
گروهک هایی از قبیل اشــرف دهقانی، 
 موسی خیابانی و سران فداییان خلق به 
ماقات بنی صدر می آمدند و ساعت ها 
با او به گفت وگو می کردند. اسناد دیگری 
هم نشان می دهد بنی صدر با عزالدین 
حسینی و سایر گروهک های کردستان 
روابط و نامه نگاری  داشته است؛ از این 
رو ایــن قبیل اعمــال بنی صدر موجب 
عزلش شــد کــه توضیــح آن فرصت 

دیگری می طلبد.

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

از  بیــات زنجانــی«   »اســدالله 
چهره های فعال در فتنه 1388 بود. 
وی یک ماه مانده به انتخابات )اردیبهشــت 
1388( در دیــداری کــه با اعضای ســتاد 
داشــت،  قــم  اصاح طلبــان  انتخابــات 
دموکراســی را تمکین به رأی اکثریت مردم 
تعریــف کرد؛ اما بعــد از انتخابات و با رمز 
آشوب تقلب در انتخابات، رأی اکثریت مردم 
را بــه ســویی نهــاده و از اغتشاشــگران و 
اتهام زننــدگان به نظام جمهوری اســامی 
حمایت کرد.عملکــرد بیات زنجانی بعد از 
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در 
خرداد 1388 در تناقض آشکار با رفتارهای 

انقابی حتی دموکراتیــک قبلی اش، به 
خوبی نشــان داد که بــرای وی و 

همراهان سیاسی اش رأی مردم 
ارزشمند است که  تا زمانی 
مؤید وی و جریان سیاســی 
اما  باشــد؛  تأییدشــده اش 

زمانی که نتایجی متفاوت از 
و  از روندهــای دموکراتیک  آن، 

بیرون  رأی  صندوق هــای 
بیاید، معنادار بوده یا 

تقلب شده است. 

شــیوه وی در تخریب نهادهــای انقابی و 
حاکمیتی به ســبکی بود که تنها در عملکرد 
رســانه های معاندی مانند »بی بی ســی« و 
»صدای آمریکا« می توان شــبیه آن را سراغ 
گرفــت. وی در این دوران از هیچ توهینی به 
دولت وقت فروگذار نکرد. بیات زنجانی به 
بهانه دستگیری دو تن از فرزندانش در جریان 
تجمعات غیرقانونی 25 بهمن، در حالی که 
عوام فریبانه می گفــت »خون فرزندان من از 
بقیه دستگیرشــدگان رنگین تر نیست«، اما 
هیچ گاه حاضر نشــد به روندهای قانونی و 
 رســیدگی عادالنه قضایی دربــاره آنها تن 

بدهد.
 زمانــی که »میرحســین  موســوی« از وی 
درخواســت کرد در جهت صیانت از 
آرای مردم تذکری به مسئوالن وقت 
نامه ای  نگارش  با  زنجانی  بدهد، 
ضمن حمایت از کســانی که در 
فتنه مخملی 1388 دستگیر شده 
بودند، با ادبیاتی تند از آنها دفاع کرد 
و از نامزدهای ناکام خواســت 
تا ســاکت ننشینند و در 
مقابل نظام اسامی 

بایستند. 

   ریزش ها    

فراز و فرود بیات زنجانی ـ ۳

فتنه گران! از  حمایت 

آرش فهیم
منتقد سینما

تقویم انقالب

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه دین

»والیت« در اصطاح قرآنی، یعنی به  
هم پیوســتگی، هم جبهگی و اتصال 
شدید عده ای انسان که فکر واحد و هدف واحد 
دارنــد و در یــک راه قــدم برمی دارند. حفظ 
پیوســتگی های داخلی و نفی وابســتگی های 
خارجی در یک جامعه اسامی متوقف بر وجود 
قدرت متمرکزی است که افراد جامعه را به هم 
پیوند می دهد، تا همه فعالیت ها، جهت گیری ها، 
موضع گیری ها، قطب ها و جناح های گوناگون 
جامعه را مدیریت و رهبــری کند. این قدرت 

متمرکز، همان »والیت« است. 
رابطه محبت آمیز و عاطفــی میان حاکم و 
مردم که ناشی از ماهیت »والیت« و مفهوم آن 
است، این اتصال و به هم پیوستگی را تضمین 
می کند. که برای تبیین این رابطه نیاز است دو 

معنا و اصل در تشیع تبیین شود که ابتدا معنای 
کلمه ولی و صفات و نشــانه های آن و دیگری 
مفهوم تولی و صفتی اســت که عموم جامعه 

اسامی باید به آن آراسته باشد.
»ولی« یعنی فرمانروا، یعنی آن کسی که همه 
نیروها باید از او الهام بگیرند و همه کارها به او 
برگردد. آن کسی که مدیریت جامعه اسامی، 
هم از نظر فکری و هم از جنبه عملی با اوست.  
والیت و حاکمیت الهــی روی زمین از طریق 

ولی برگزیده الهی محقق می  شــود. حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای با اشــاره به بیانی از 
حضرت سیدالشــهدا)ع(، ارتبــاط والیت با 
توحید را آنچنان وثیق می دانند که بر اســاس 
آن، شناخت خدا بدون شناخت »امام« ممکن 
نیست.تجلی توحید در جامعه، به هم پیوستگی 
اعضای جامعه با یکدیگر و حاکمیت عدالت و 

قانون الهی از طریق ولی خداوند است.
تولی در دوره حاکمیت طاغوت و نبود تمکن 

ولی الهی، تاش برای قدرت دادن به ولی الهی 
و در زمان حاکمیت او، اطاعت، تسلیم و یاری 
او در راه اجرای احــکام الهی و برقراری نظام 
عدل و ساختن جامعه دینی است؛ که البته این 
امر محقق نشــود مگر آنکه در کنار این تولی، 
 تبری نیز در جامعه رایج باشــد و مردم برائت 
بجویند از دشمنان والیت.ویژگی جامعه ای که 
تولی و تبری در آن جاری است، به هم پیوستگی 
و اتصال شدید اعضای آن و رابطه محبت آمیز 
میــان حاکم و مردم اســت. در ایــن جامعه، 
حکومت از ســویی الهی اســت که حاکمیت 
خدا از طریق حاکمیت خلفای برحق او جریان 
دارد و از سوی دیگر، مردمی است که مردم در 
تشکیل حکومت و اداره آن، نقش اساسی دارند 
و حکومــت و حاکمــان در خدمت مصالح و 
منافع مردم هستند. در دوره غیبت، مسئولیت 
رهبری نهضت و تشکیل نظام بر عهده کسانی 
است که بیشترین شباهت را در اندیشه و کردار 

به ایشان داشته باشند.

والیت دوستی
   آیه    

حضرت امام)ره( آنــگاه که در نوفل 
لوشاتو اقامت داشتند با صراحت در 
برابر خبرنــگاران اروپایی به عنوان »جمهوری 
اسامی« اشاره کردند و در جلسات متعدد ابعاد 

آن را بررسی کردند.
در مقابــل، یاران امــام)ره( وارد میدان تبیین و 
بصیرت افزایی شدند و ابعاد حقیقت جمهوری 
اسامی را شرح دادند؛ از جمله این افراد استاد 
شــهید »مرتضی مطهری« است که در کتاب 
»پیرامون انقاب اسامی« چنین فرموده است: 
»در عبارت جمهوری  دموکراتیک اســامی، 
کلمه دموکراتیک حشو و زائد است، به عاوه، 
در آینــده  وقتی که مــردم در دولت جمهوری 
اسامی یک سلســله آزادی ها و دموکراسی ها 
را به دســت آوردند، ممکن اســت بعضی ها 
پیش خود این طور تفسیر بکنند که این  آزادی ها 
و دموکراســی ها نه به دلیل اسامی بودن این 
جمهوری که بــه دلیل  دموکراتیــک بودن آن 
حاصل شــده اســت؛ یعنی این جمهوری دو 
مبنــا و دو بنیاد دارد، بنیادهــای دموکراتیک و 
بنیادهای اسامی و آنچه که به آزادی و حقوق  
فردی و دموکراسی ارتباط پیدا می کند، مربوط 
است به بنیاد دموکراتیک این  جمهوری و نه به 
بنیاد اسامی آن، و در مقابل یک سلسله قواعد 

عبــادات و معامات وجــود دارد که به جنبه 
اسامی حکومت مربوط می شود ما می خواهیم 
 به مصداق 

ً
تأکید کنیم که چنین نیســت. اوال

مصرع معروف: چون  که صد آمد، نود هم پیش 
ماست، وقتی که از جمهوری اسامی سخن به 
میان بیاوریم به طور طبیعی آزادی و حقوق فرد 
 اساس 

ً
و دموکراسی هم در بطن آن است. ثانیا

مفهوم آزادی به آن معنا که فلسفه های اجتماعی 
غــرب اعتقاد دارند با آزادی بــه آن معنا که در 
اسام مطرح است، تفاوت عمده و بنیادی دارد. 
ما که  می خواهیم کشــوری بر اساس بنیادهای 
اسامی بنا کنیم، نمی توانیم این ریزه  کاری ها و 

ظرافت ها را نادیده بگیریم.«

   دهلیز    

تبیین ماهیت نظام جمهوری اسالمی

 دموکراسی و اسالم!
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کووید19 چند ماه می شــود که دنیا را تحت تأثیر خود قرار 
داده است؛ ویروسی که هرچند خانواده اش سال ها موجب 
سرماخوردگی و بیماری های ســارس و مرس شده  بودند، 
اما خود مانند بقیه اعضای خانواده اش نیست. این ویروس 
سخت تر و شدیدتر است و شیوع بسیار باالتری دارد، شیوعی 
که دنیا را حیران، اقتصادها را فلج، بسیاری را بیمار و تعداد 
زیادی را کشــته است. با توجه به اپیدمی شدید این ویروس 
و شــیوع باالی آن، همه در این مدت به یک نظر مشــترک 
رســیده اند و آن فاصله گرفتن و دور شــدِن حتی المقدور از 
یکدیگر است؛ زیرا برخی از بیماری خود بی اطاع هستند 
و بعد از مدتی نه تنها خود، بلکه افراد زیادی را که با آنها در 
 واجب ترین 

ً
ارتباط بوده اند نیز درگیر می کنند! بنابراین قطعا

و کارآمدترین راه حل برای جلوگیری از یکی از اصلی ترین 
ویژگی های این ویروس، یعنی شیوع باالی آن، رعایت فاصله 
است؛ این روش می تواند مانع انتقال بیشتر این ویروس شود. 
یادمان نرود هرچه تعداد بیمارها کمتر باشد، حتی با وجود 
حضور این ویروس در جامعه و از بین نرفتن آن، این امکان 
برای کادر درمانی به وجود می آید تا خدمات درمانی بهتر، 
سریع تر و ویژه تری به بیماران بدهند و بهبودی افراد بیشتری 
نیز حاصل شــود؛ بنابراین باید این توصیه را جدی گرفت و 
جز برای موارد ضــروری از خانه بیرون نرفت و چنانچه به 
خروج از خانه نیاز بــود، باید تاش کنیم حتی در راه رفتن 

عادی نیز فاصله را با افراد پیرامون خود رعایت کنیم. 

فاصله رعایت 
چند ماه است که تو آفت جانی کرونا

باعث و بانی آشوب جهانی کرونا
پس از این مردِم مفلس به کجا دست زنند؟

ای که مخفی شده در کون و مکانی کرونا
هرچه فحش است نصیب تو و اجداد تو باد

هرچه گویند یقین الیق آنی کرونا
دست ها دستِکشیده است، دهان ماسکیده

که تو کابوس شِب دست و دهانی کرونا
شدید«

َ
اینکه گفته است خداوند: »َعذابی ل

به گمانم که تو از جنس همانی کرونا
شادی و دورهمی، مرگ، تولد، نوروز
شده تعطیل و تو هم خنده کنانی کرونا

آه! تو مثل هوا در همه جا پیدایی
چون هوا نیز تو از دیده نهانی کرونا

شک نکن هرچه که هستی ژِن خوبی داری
ما همه رعیت و بیچاره، تو خانی کرونا

گِل چرخیدن مردم همه پرپر شده است
نوبهار است و تو مأموِر خزانی کرونا

فکِر درِد شکِم محتکران هستی تو
معبِر راِه درآوردن نانی کرونا

مثل یک دایناسوِر گنده ابهت داری
گرچه یک ذره  بی نام و نشانی کرونا
 متاشی شود آر ِان ِایت

ً
کاش فورا

ره  ما و نمانی کرونا
ُ
بروی از ک

احد ارسالی

ونا  درددلی با کر
»هیج چیز مثل همیشــه نیســت« عنــوان تازه ترین کتاب 
انتشــارات روایت فتح، روایتی داســتانی از زندگی شهید 
مدافع حرم، امیر سیاوشی است.این کتاب که همین روزها 
روانه بازار کتاب شــده، به قلم »الهه آخرتی« نگاشته شده 
است.امیر سیاوشی قهرمانی است که ادای قهرمان ها را در 
نمی آورد. هر آنچه از او سر می زند برگرفته از باورها، منش و 
کشش های قلبی خود اوست که با کنار هم قرار گرفتن شان، 
خــواه ناخواه تصویری از یک قهرمــان همه فن حریف در 
ذهن ها نقش می بندد؛ قهرمانی که هم به شدت ایرانی  است 

و هم به شدت مسلمان.
شهید مدافع حرم، امیر سیاوشی متولد سال 1367 بود و در 
آذر 1394، هم زمان با شهادت امام حسن عسگری )ع( در 

حلب سوریه به شهادت رسید.

۶۷ متولد 

پرســش: با ســالم، من داوطلب کنکور 
هستم، اما به علت شرایط فعلی امید خود 
را برای درس  خواندن از دست داده ام. چه 

کار کنم تا بتوانم مثل گذشته تالش کنم؟
پاسخ:ســام پرسشــگر عزیز، موفقیت در 
کنکور و به طور کلی در همه مراحل تحصیل 
نیازمند تاش و درس خواندن اســت. قبل 
از هر چیز به این نکته توجه داشــته باشید که 
داشــتن انگیزه در انجام هــر کاری، بهترین 
موتور محرک و اساســی ترین عامل رسیدن 
به هدف اســت؛ پس هر چقــدر هم تاش 
کنیــد، اگر انگیزه ای بــرای درس خواندن و 
کنکور نداشــته باشــید، در پایان راه و برای 
 کســب نتیجه  مطلــوب مشــکل خواهید

 داشت. 
امکان دارد عوامل متعــددی همان ابتدا 
داوطلــب را از مطالعه باز دارد یا طی دوران 
آمادگــی، او را از ادامــه مســیر ناامید کند؛ 
از جملــه  این عوامل می توان به مشــکات 
خانوادگــی، محتوای کتاب های درســی و 
عاقه نداشتن داوطلب به آنها، احساس ترس 

یا نگرانی از وضعیت خود در مقابل داوطلبان 
دیگر، نداشــتن هدف، برنامــه و امکانات 
آموزشی، و در شرایط کنونی درگیری جامعه 
با بیماری کرونا و ترس از دچار شــدن به آن، 

اشاره کرد.
پس اگر می خواهید انگیزه  بیشــتری پیدا 
کنیــد، در مرحلــه اول باید هــدف خود را 
مشخص کنید. وقتی هدف تان مشخص شد، 
 برای رســیدن به آن احساس می کنید 

ً
طبعا

نیازمند همان چیزهایی هســتید که از طریق 
مطالعه و درس خواندن به دســت می آیند و 
در نتیجه، برای دســتیابی به آن اهداف باید 
برنامه ریزی داشته باشید، سپس بر اساس آن 

برنامه عمل کنید.
ممکن اســت در طول مسیر بارها ناامید 
یا دل زده شــوید؛ اما با تمام قوا تاش کنید و 
احساس شکســت را از خودتان دور کنید؛ 
یعنی تصویر موفقیت نهایــی را در ذهن تان 
ببینید و با آن زندگی کنید. به کســب نتیجه  
 دل سرد 

ً
مطلوب مطمئن باشید و هرگاه واقعا

شدید، یک قلم و کاغذ بردارید و عیب های 
ادامــه مطالعــه درس ها را در یک ســتون و 
فایده های آن را در ستون دیگر یادداشت کنید 
و اگر فایده های ادامه دادن کار بیشتر بود، روی 
آنها تمرکز کنید و آن گاه با قدرت تمام به  کار 

خود ادامه دهید.

 هدف تان را مشخص کنید
   راه نرفته    

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

همان طور که بدن انسان به انواع مواد غذایی 
و ویتامین های متعدد برای رشــد، سامتی 
و حیــات نیازمنــد اســت، روح نیــز برای 
شادابی و حیات سالم نیازمند ویتامین هایی 
اســت که ســامتی و امنیتش را حفظ کند. 
تفریح و ســرگرمی ســالم یکی از عواملی 
اســت که انرژی روح را مضاعف و نشــاط 
و شــادی را بــه ارمغــان مــی آورد. الگوی 
تفریح در هر جامعه ای بر اساس مقتضیات 
فرهنگــی و متناســب با اوضــاع آن جامعه 
تعیین می شــود؛ بنابرایــن تفریحات بومی 
هر ســرزمین متفاوت است و افراد بر مبنای 
ماک ها و معیارهــای فرهنگی و اجتماعی 
 خودشان ســبک تفریح و نوع آن را انتخاب 

می کنند.
 در سرزمین ما، اما، ماک های سرگرمی 
بر مبنای آموزه های متعالی دین و سنت های 
آیینی پایه گذاری و شناخته شده اند؛ برخاف 
برداشت های نادرست عده ای که نگاه دینی 
را مخالــف لذت ، تفریح و شــادی معرفی 
می کننــد و چهــره ای افســرده، غمگین و 
 الگوهای 

ً
اشک بار از دین ارائه می دهند، اتفاقا

دینــی بر ضرورت توجه به شــادی و تفریح 

تأکید دارند و ضمن تشــویق به مســافرت و 
گردش، بر شــوخی ســالم با اطرافیان ،  شاد 
کردن دل آنهــا، ورزش ، کار، معاشــرت و 
رفــت و آمد با اقوام تأکیــد می کنند و آنها را 
از مصادیــق تفریح خــوب معرفی می کند. 
از دیدگاه اســام، تفریح سالم باید هدفمند 
باشد و لذت پایدار به همراه داشته باشد؛ بر 
همین مبنا، ســرگرمی ها و لذت های غربی 
که فقط افراد را برای دقایقی شــاد می کنند، 
 در فهرست تفریحات سالم دینی جایگاهی

 ندارند.
  یکی دیگر از معیارهای ســرگرمی در 
نگاه دین، بعد اجتماعی آن است؛ به این معنا 
که آزار و اذیت دیگران نباید بهانه نشــاط و 
شادی و تفریح باشد؛ بر همین اساس تحقیر، 
مســخره  کردن و آزار رساندن به دیگران که 
شاید در فرهنگ های دیگر دست مایه تفریح 
باشند، با موازین ما سازگار نیستند و لذت های 
نامطلوب و منفوری به شمار می روند. معیار 
دیگر دیــن برای تفریح مطلــوب، حرکت 
و تکاپوســت و تأکید بــر ورزش در همین 
راستاســت؛ بهار فرصت خوبی اســت تا با 
کنار هم قرار دادن مؤلفه های تفریح ســالم، 
انرژی  روح را مضاعف کنیم و از این فرصت 
 طایی بــرای تفریح ســالم و انرژی بخش

 بهره بگیریم.

سالم یح  تفر معیارهای 
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

   ویروس منحوس       یار مهربان       حرف تو حرف    

تعطیات نوروز 99 در حالی به پایان رسید که 
رنگ و بوی این تعطیات با تمام تعطیات صد 
سال گذشته کشورمان متفاوت بود؛ زیرا در پی 
شــیوع جهانی ویروس کرونا و شناسایی افراد 
 امکان اجرای آداب 

ً
مبتا به آن در ایران، عما

مرسوم این عید باســتانی از تمام خانواده های 
ایرانی ســلب شــد؛ چراکه هرگونه تجمع و 
دیدوبازدیــد نوروزی می توانســت به بهای به 
خطر افتادن ســامتی اعضای خانواده ها تمام  
شود، حتی در عرض چند روز رخت عزا را بر 

تن آنها بپوشاند.
به همین علت ســتاد ملی مقابله با ویروس 
کرونا تصمیم گرفت در طول تعطیات نوروز 
 در طــول روزها و هفته های پیِش رو 

ً
و احتماال

 تا زمان در دسترس قرار گرفتن یک 
ً
و مشخصا

درمان قطعی، اجرای سیاســت فاصله گذاری 
اجتماعی و کاهــش فعالیت های غیر ضروری 

جامعه را در دستور کار خود قرار دهد. 
شروع قرنطینه خانگی سختی های خودش 
را داشــت؛ اما فارغ از همه این سختی ها نباید 
از نکات مثبت این خانه نشــینی غافل شد که 
یکــی از مهم ترین آنها افزایش ســهم فضای 

مجازی در سبد زندگی 
هموطنان مان اســت 

را  آن  نمــود  کــه 

می توان در افزایش قابل توجه مصرف ترافیک 
اینترنت کشور مشاهده کرد.

اگر بخواهیم چرایــی این افزایش مصرف 
اینترنت خانواده ها را بررســی کنیم، دو جنبه 
بیــش از همه خودنمایی می کنــد که اولین آن 
ماهیــت ســرگرمی آفرینی باالی این رســانه 
نوآورانه است، آن هم در زمانه ای که رسانه های 
سنتی مانند تلویزیون دیگر جذابیت سابق خود 

را ندارند؛ برای نمونه یک کاربر فضای مجازی 
VOD با چند کلیک ســاده می تواند با مراجعه به
ها یا سایت های سرویس دهنده خدمات ویدئویی 
داخلی، به لیست بلندباالیی از فیلم ها، سریال ها 
حتی انیمیشن های ایرانی و خارجی دسترسی پیدا 
کند و به راحتی و با کمترین هزینه به تماشای آنها 
 در این ایام که استارت آپ های 

ً
بنشیند، خصوصا

این حوزه بــرای پر کردن اوقات فراغت کاربران 
گرفتار در قرنطینه خانگی کمپین های رایگان و 
ویژه ای را ارائه کرده اند که یکی از موفق ترین آنها 
ارائه فرصت تماشــای رایگان انیمیشن ها برای 
مخاطبان کودک و نوجوانان است.جنبه دیگری 
که باید به آن توجه کرد، کارکرد آموزشی فضای 
مجازی در بحران اخیر است؛ زیرا در پی تعطیل 
شــدن مدارس و دانشگاه ها، به واسطه فراگیری 
شبکه اینترنت و در دسترس بودن کم هزینه فضای 
مجازی، امکان ادامه تحصیل برای بخش قابل 
توجهی از دانش آموزان و دانشجویان کشورمان 

دوباره مهیا شد.

 رسانه  دوران قرنطینه
   ر سانه    

نوید کمالی
کارشناس رسانه

قبیله عشق

عید منتظرم نباشید

با شهید بشیر نظیری همرزم بود. پس از 
چهار ماه از همرزمان خود خداحافظی 
کرد تا راهی شهرســتان شــود. پس  از 
چهار ماه  از هنگام  خداحافظی بشیر  به او 
گفت : »سید، پیش مادرم  برو، سام  من 
را برسان.« سیدجواد پس  از بازگشت  و 
اقامتی  کوتاه  که  در منزل  داشت  به  منزل  
بشــیر رفت ، اما هنگامی  که  به  در  منزل  
رســید، با حجله  بشیر مواجه  شد و این  
برای  او بسیار متأثرکننده  بود. آخرین بار 
که  به  جبهه  اعزام  می شد، به من گفت: 
»عید امسال  منتظر من  نباشید. حالم  

کنید و از همه  برایم  حالیت  بطلبید.«
 به نقل از برادر شهید 
سیدجواد موسوی

شهید سیدجواد موسوی  در سال  1345 
در روستای » شنبه بازار« از توابع فومن 
دیده  به  جهان  گشود. با پیروزی  انقاب  
در سال  1357، در صف  نیروهای  بسیج  
مستضعفین  قرار گرفت  و به  فعالیت های  
فرهنگی  مشغول  شــد. در سال  1362 
وارد عرصه دفاع مقدس شــد. در طول  
جنگ  دو بار مجروح  شد و سرانجام  25 
اسفند ماه  1364، در عملیات  والفجر 8 
به عنوان  خط شکن  در منطقه  عملیاتی  
اروندکنار )فاو( از ناحیه  پهلو، صورت  
و دست  شهید شــد و در گلزار شهدای  

شنبه بازار )سبزقبا( به  خاک  سپرده  شد.

بهداشتی،  اقام  تحریم  علی شمخانی: 
اقدامی غیرقانونی و ضدحقوق بشــری و 
نماد دشمنی آشــکار ترامپ با ملت ایران 
است. مخالفت آمریکا با اعطای تسهیات 
درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول 
برای تأمین اقام مورد نیاز مقابله با کرونا، 
مصداق واقعی جنایت علیه بشریت است. 

ترامپ خطرناک تر از کروناست.

محسن رضایی: حفظ جان و سامتی 
مردم نسبت به مسائل اقتصادی سه ماهه 
)از اول اسفند 98( اولویت دارد؛ بنابراین 
برای ایجاد هم افزایی مردمی، ابتدا طرح 
جایگزین را به مردم و مجریان بیاموزید، 

سپس نسبت به اجرای آن اقدام کنید.

 جــواد منتظــری: در نخســتین روز کاری 

بعد از تعطیات، در شــهری پرجمعیت 
و  قرنطینــه  از  نشــانی  تهــران  مثــل 
ـ اجتماعی نبود. شهر شلوغ،  #فاصله گذاری 
ادارات باز، بانک ها پرجمعیت، حمل ونقل 
عمومی پرازدحام و ترافیک پابرجا. فقط دو 
هفته تعطیات بود که به داد مردم رسید تا 

کرونا چند روزی دیرتر به سراغ شان بیاید.

نکته  گرام 
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