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هشدار یک روانشناس نسبت به »فشار عصبِی سیاسی« جامعه 
در این روزهای ملتهب؛ 

 دولت و معترضانی که هیچکدام 
کوتاه نمی آیند

شهرنوشت 6

سياست 2

مناینده خربگان اینرتنت ملی را »واجب رشعی« خوانده است؛

جاماندگان در عرص 
VHS و کاپشن خلبانی!

کاپشن خلبانی مد محبوب مردان جوان دهه 
60 و 70 بود؛ بخشی از محبوبیتش مربوط به آن 
!VHS می شد که جاساز خوبی بود برای فیلم های

علی  رغم این جاســاز اما برای خیلــی از این 
مردان جوان پیش آمده بود که دســت کم یک 
بار بابت همان فیلم های ممنوعه گرفتار کمیته 
شده باشند. فیلم های ممنوعه هم عمدتا یا نمایش 
ســینمای هالیوود و بالیوود بود یا فیلم فارسی و 
شوهای لس آنجلسی؛ مخصوصا شوهای نوروزی 

طرفدار زیادی داشتند که آن هم نتیجه تقابلی بود 
که آقایان در مصدر نشسته پس از انقالب میان دو 
وجه از هویت فرهنگی و تاریخی جامعه شکل داده 
بودند.  انقالب زمانی رخ داد که ویدئو تازه وارد ایران 
شده بود، به دســت طبقه مرفه و درباری رسیده 
بود و هنوز فراگیر نشده بود. در فاصله دو سال اول 
انقالب اما هزاران دستگاه ویدئو وارد کشور شد و 
ارزش های انقالبی از حجاب گرفته تا غرب ستیزی 

را با مخاطره مواجه کرد...

نگاهی به یک ماه تعطیلی تئاتر ایران و فهرست بازداشتی ها که کوتاه نیست

سوءمدیریت بحران

فرهنگ و هنر 8

لیگ برتر در ایستگاه دهم

سالم به یار قدیمی!
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رهبر  انقالب با تاکید بر اینکه نخبه یکی از مهمترین ثروت های انسانی 
کشور است و جوانان نخبه، هر کجا که باشند، امید خلق می کنند، خطاب به 

دستگاههای مسئول گفتند: نگذارید نخبه از دانشگاه مأیوس بشود.
به گزارش ایرنا، جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی صبح دیروز با 
حضور در حسینیه  امام خمینی)ره( با آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب دیدار 

کردند. 
رهبر انقالب در این دیدار گفتند: خدای متعال را جّداً سپاسگزارم که بعد 
از سبک شدن این مشکل کرونا بار دیگر این جلسه  شاداب و زنده و امیدبخش 
تشکیل شد. حقیقتاً حضور شما جوانها به خصوص شما جوانان نخبه، خاّلق 
امید است؛ یعنی حضور شما در هر جا که باشــید امید را به وجود می آورد و 

 خلق می کند.
ایشان افزودند: برای همین هم هســت که کسانی که با پیشرفت کشور 
موافق نیستند، با حضور شماها در آن جایی که باید حاضر باشید موافق نیستند.

رهبر  انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه »نخبه یکی از مهمترین ثروتهای 
انسانی کشور اســت «، فرمودند: منابع طبیعی مهم اســت، جایگاههای 
جغرافیایی مهم است، شکل اقلیمی مهم است، همه  اینها مهم است، اما یکی 
از مهمترین ثروتهای انسانی کشور وجود نخبه است. نخبه را ثروت عظیمی 
باید دانست. وقتی آن را ثروت عظیمی دانستیم، در تولیدش تالش می کنیم. 

دانشگاه جلوی سلطه دشمن را می گیرد
رهبر  انقالب اسالمی رکن مهم پیشرفت کشور را دانشگاه دانستند و با تاکید 
بر اینکه در دانشگاه هم عمدتاً نخبگان علمی هستند، تصریح کردند: این که 
ـ تالش شده  ـ نه فقط حاال دیروز و پریروزـ  شما می بینید در مقاطع مختلفـ 
که دانشگاهها و کالسها تعطیل بشود، بچه ها سر کالس نروند، استاد نرود و ... 

این ناشی از این است که دانشگاه نقش اساسی دارد.
ایشان افزودند: حاال آن کسی که استاد را تلفنی تهدید می کند که اگر بروید 
چنین و چنان - او حاال خودش معلوم نیست عامل اصلی باشد، عامل پشت 
صحنه مهم است - این بخاطر آن اســت که هر چه دانشگاه را بتوانند لنگ و 
تعطیل و خراب و ناقص کنند برای دشمنان کشور و برای دشمنان پیشرفت 

کشور مغتنم است.
ایشان دانشگاه را یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه  استکبار برشمردند 
و تاکید کردند: ما باید این را بدانیم که قدرتهای گردن کلفت جهانی هدفشان 
سلطه است، به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم، با 
علم هم سلطه پیدا می کنند. دانشگاه جلوی سلطه را می گیرد یعنی شما اگر 
چنانچه توانستید سطح علم کشور را بیاورید باال در مقابل سلطه  دشمن یک 

مانعی ایجاد کرده اید.

با انقالب اسالمی زمینه برای نخبه پروری فراهم شد
رهبر انقالب همچنین تاکید کردند: با همه  اعتقاد و با قابلیت اثبات عرض 

می کنم با انقالب اســالمی زمینه برای نخبه پروری فراهم شد؛ واقعا باید از 
دانشگاهی ها تشکر کنیم که نگذاشتند که محتاج غربی ها بمانیم.

ایشان افزودند: برای اینکه نخبه بتواند آن اســتعداد ذاتی را بروز بدهد و 
فرصت تالش پیدا کند، زمینه الزم اســت؛ گاهی نخبه هست و آمادگی کار 
هم دارد اما زمینه برایش فراهم نمی شود. این زمینه در دوران طاغوت وجود 
نداشت، اگر هم بود خیلی جزو سیاست های رسمی طاغوت نبود، زمینه وجود 
نداشت. خیلی ها بودند دارای اســتعدادهای خوب، آماده  تالش هم بودند، 
اما توی سرشــان می زدند. من چون از اول انقالب در مجموعه  دانشجویی و 
دانشگاهی و دانشگاه تهران و دانشــگاه های دیگر حضور داشتم با استاد و با 
دانشجو و اینها دائم نشست و برخاست داشتم، من این را با همه  اعتقاد و با قابلیت 

اثبات عرض می کنم، با انقالب اسالمی زمینه برای نخبه پروری فراهم شد. 
رهبر انقالب به توسعه کمی و کیفی دانشگاه ها در کشور پس از پیروزی 
انقالب اسالمی اشاره کردند و یادآور شدند: حدود بیست و پنج برابر دانشجویان 
کشور رشد پیدا کرده اند، بیست و پنج برابر خیلی است. سالهای اول انقالب 
همان سالهای حدود ۵۹، 60 آنطور که در ذهنم هست حدود ۵000 استاد 

هیئت علمی در کشور بود. االن بیش از ۱00 هزار است.
ایشان توسعه  علم در کشــور را با ارزش توصیف و آن را جزء زمینه های 
نخبه پروری دانســتند و افزودند: باید از خود دانشگاهی ها تشکر می کنیم؛ 

دانشگاهی های ما نگذاشتند که ما محتاج غربی ها بمانیم.
 

نخبگان دانشگاهی ما مایه  آبروی ایران شدند
رهبر  انقالب اسالمی گفتند: بدون مبالغه باید بگوییم نخبگان دانشگاهی 
ما مایه  آبروی ایران شدند. شما نسِل جواِن نخبگان هستید. قبل از شما هم 
نخبگان زیادی، نسلهای قبل از شما، در این چهل سال وجود داشتند که به 
کشور آبرو دادند؛ در هر مسئله ای دانشمندان ما ورود کردند و متمرکز شدند، 

کاری کردند که در محافل علمی جهان مورد تحسین واقع شد.
ایشان با برشــمردن برخی دستاوردهای دانشــمندان ایرانی افزودند: 

تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان نه فقط در مسئله  سلولهای بنیادی، 
]بلکه[ شبیه سازی حیوان زنده، در دنیا یک چیز کمیابی بود، این اتّفاق افتاد.

رهبر انقالب انتقال ماهواره به فضا را که در اختیار چند کشور بود را نمونه 
دیگری از این موفقیت ها برشمردند و اظهار داشتند: خیلی ها ماهواره در فضا 
دارند، ولی مال خودشان نیست، خودشان پرتاب نکردند. آنهایی که خودشان 
پرتاب می کنند تعداد معدودی کشورند. ما البّته عقبیم، اّما پرتاب کردیم، 

توانستیم، رفتیم. دانشمندان ما متمرکز شدند.
ایشان ســاخت ربات های انسان نما در دانشــگاه تهران و دستاوردهای 
بنیادین در صنعت هسته ای را یادآور شدند و تاکید کردند: ما به مسائل بنیادین 
در صنعت هسته ای دست پیدا کردیم. ما دنبال سالح و بمب اینها نمی رویم اّما 

خود این صنعت خیلی برکات دارد. ما توانستیم دست پیدا کنیم.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: ســاخت تجهیزات پیشرفته  موشکی 
و پهپادی که چند ســال پیش از این وقتی که عکسهایش منتشر می شد، 
می گفتند این فتوشاپ اســت. حاال می گویند که پهپادهای ایرانی خیلی 

خطرناک است. چرا به فالن کس می فروشید، به فالن کس می دهید. 
ایشان ساخت واکسن های پیچیده به خصوص واکسن کرونا را نمونه ای 
دیگر از دستاوردهای دانشمندان ایرانی در عرصه های مختلف دانستند و تاکید 
کردند:اینها کارهایی است که نخبه  ایرانی انجام داده و این برای کشور آبروست.

با انواع ترفندها مانع هیأِت علمی شدن نخبگان می شوند
رهبر  انقالب در ادامه اشتغال مناسب با دانش  و امکاِن ادامه  تحقیقات را 
اصل خواسته  نخبگان دانستند و تاکید کردند: بعضی ها سنگ نخبه را به سینه 

می زنند، اما در عمل نخبه را مأیوس می کنند.
ایشان تصریح کردند: از دستگاه ها توقع داریم که از نخبگان حمایت کنند. 
این حمایت همه اش به معنای پول دادن نیست، گاهی پول دادن مضّر است؛ 
بلکه حمایت عاقالنه، خردمندانه و با توجه به جوانب گوناگون باشد. نخبه، 
حاال چه نخبه ای که در ایران درس خوانده چه نخبه ای در خارج درس خوانده 
و آمده ایران، دو توّقع دارد. یکی از موارد حمایت این است که این دو توّقع را 

برآورده کنیم.
رهبر انقالب اشتغال مناسب با دانش  را یکی از توقعان نخبگان دانستند و 
امکان ادامه  تحقیقات و ارتباط با مراکز علمی دنیا را دو توقع نخبگان برشمردند 

و تاکید کردند که توقع زیادی نیست.
ایشــان افزودند: بنده اطالع دارم نخبه ای که می خواهد در هیأت علمی 
دانشگاه وارد بشود، با انواع و اقسام ترفندها جلویش را می گیرند نمی گذارند. 
چرا؟ چرا از این نخبه استفاده نمی کنید؟ بعضی از نخبه های ما، نخبه های 
برجسته بیرون درس خواندند، آمدند اینجا به امیدی که بتوانند کار کنند، بر اثر 
همین رفتار برگشتند رفتند. دیدند اینجا نمی شود زندگی کرد. خب من چه 

توّقعی بکنم از این جوان؟ باید حمایت کرد.
رهبر انقالب خطاب به دستگاه های مســئول گفتند: نگذارید نخبه از 
دانشگاه مأیوس بشود، حاال حداقلش این اســت که بتواند در دانشگاه وارد 
بشود، جایگاهی پیدا کند. بعضی ها ســنگ نخبه را به سینه می زنند، مدام 
میگویند نخبه ها، نخبه ها، اما در عمل نخبه را مأیوس می کنند، ناامید می کنند، 

مانع تراشی می کنند.

رئیس  جمهور به دستگاه های متولی دستور داد تالش خود را برای تقویت 
پلتفرم های ارتباطی داخلی به کار بگیرند تا پاســخگوی همه نیاز های مردم 

باشند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز هیأت دولت با تاکید بر لزوم 
توجه بیشتر به نیاز های مردم بویژه فعاالن اقتصادی در استفاده از پلتفرم های 
اینترنتی، دســتگاه های متولی را مکلف کرد همه تالش خود را برای تقویت و 
ارتقای کارآمدی پلتفرم های ارتباطی داخلی به کار بگیرند تا پاسخگوی همه 

نیاز های مردم باشند.
رئیس جمهور انجام به موقع کار ها را بارزترین وجه اقتدارآفرینی در کشور 
توصیف و تصریح کرد: کار و تالش مضاعف مسئوالن در حوزه مسئولیتی خود، 
بهترین راه مقابله با دشمنی اســت که امروز از به اغتشاش کشیدن خیابان ها 

ناامید شده و به دنبال بهانه برای ایجاد نارضایتی است.
رئیس جمهور کنترل بازار را نیز از مهمترین وظایف دســتگاه های ذیربط 
عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی سامانه های هوشمند توزیع کاال و نظارت بر 
بازار اقدامات بسیار مفید، مثبت و موثری هستند، اما برای اثر بخشی بهتر عالوه 
بر به کارگیری تیم های نظارتی حرفه ای و کاربلد باید کار با پیگیری عالی ترین 

مسئول دستگاه های مربوطه دنبال شود.
 رئیسی با بیان اینکه اقدامات و تالش های گره گشا و امیدآفرین بسیاری در 
کشور انجام شده و می شود، اطالع رسانی هنرمندانه از این اقدامات را موجب 
اعتماد و امید مردم به آینده کشــور دانست و از رســانه ها و به ویژه رسانه ملی 
خواست به شکل مناسب در تبیین این دستاورد ها و اقدامات امیدآفرین برای 

مردم و افکارعمومی اقدام کنند.
 رئیس جمهور کسب مدال جهانی مهارت توسط یک خانم ایرانی را در ادامه 
افتخارآفرینی های بانوان ایرانی در عرصه های جهانی مایه افتخار دانست و بر 

ضرورت ارتقای مهارت آموزی در میان جوانان کشور تاکید کرد.

خبردیدار

رهبر انقالب در دیدار جمعی از نخبگان؛

نگذارید نخبه از دانشگاه مأیوس بشود
رئیس جمهور دستور داد: 

»تقویت پلتفرم های ارتباطی داخلی«
از سوی دستگاه های متولی

صولت مرتضوی، وزیر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی شد

لغو کنسرت های اروپایی 
همایون شجریان به دلیل 
احوال ناخوش این روزها

افسارگسیختگی قیمت ها به بهانه  مردمی کردن اقتصاد 

هنر دولت به سرکوب مزدی 
کارگران خالصه شده است

وزیر ارتباطات خبر داد:

جرم انگاری »فروش فیلترشکن 
و کسب درآمد از آن«

علی مطهری:

معلوم نیست چه کسانی 
تصمیم گرفتند ایران را وارد 

جنگ روسیه کنند


