
ميثم مطيعي توئيت كرد:  اگر من براي وظيفه ميهني ام در روز ۲۸ خرداد، ۲ ساعت وقت 
نگذارم، چطور توقع داش��ته باش��م كه رئيس جمهورم چهار س��ال تمام وقت براي انجام 

وظايفش بدود؟

نه به دشمنان ايران عزيز
امير عبداللهيان در توئيتي نوش��ت: با ياد سردار س��ليماني عزيز، براي 
اعتالي وطن، همه با هم در انتخابات۱۴۰۰ شركت مي كنيم. دشمنان 
خارجي كه شعار »نه به صندوق رأي« سر داده اند تا ديروز مي خواستند 
از طريق تحريم و داعش جمهوري اسالمي ايران را ناامن سازند و امروز از 

طريق نااميد ساختن مردم. نه به دشمنان ايران عزيز.   

مشكلي به نام »نگنجيدن در مخيله!«
فرشاد مهدي پور در توئيتي نوشت: جناب روحاني گفته اند: »سه چيز 
در مخيله من نمي گنجد كه راجع به برجام، انقالب ديجيتال و تحول 
سالمت برخي ش��ك كنند... چون از واضحات و بديهيات بود.« آقاي 
روحاني! ما هم مشكلمان همين است كه دولت شما، هشت سال كشور 

را به عقب برده و اين در مخيله شما نمي گنجد!

آدرس غلط ندهيد!
مهدي قاسم زاده در واكنش به بيانيه منتشر ش��ده از سوي ميرحسين 
موسوي نوشت: دعوت به تحريم انتخابات از سوي جماعت فتنه گري كه 
هم سابقه  نپذيرفتن نتيجه انتخابات و ناديده گرفتن رأي مردم در سال ۸۸ 
را دارند و هم سابقه همسويي با معاندين اصالً جاي تعجب ندارد؛ هدف اين 
جماعت فرار از پذيرش مسئوليت عملكرد دولت متبوعشان )به عنوان يكي 
از داليل بي انگيزگي مردم( با دادن آدرس غلط به جامعه و مصادره آراي 

خاموش به نفع خودشان است تا يك بار ديگر توهم زياد بودن بزنند!

    محمود صاحبي:
هرچند با برگزاري مناظره سوم و جمع بندي 
فضايي كه در سه مناظره ايجاد شد، خيلي 
ش��فاف تر ميش��ه سرنوش��ت انتخابات رو 
پيش بيني كرد ولي بازم بايد تذكر بدم كه 
هنوز اين رقابت تموم نشده و در سه، چهار 
روز آتي هم امكان تغيي��ر جدي معادالت 

انتخاباتي وجود داره... 
   اميد هاللي:

اين سه مناظره را جا دارد مثل فوتبال برخي 
جاهايش را با حركت آهسته و اسلوموشن 

ديد و به نكات جديدي پي برد!
   سينا كلهر:

مناظره ه��اي انتخابات��ي خروج��ي نهايي 

فعاليت سياسي يك سياس��تمدار است نه 
لحظه شروع كار سياسي، نتيجه پروژه سازي 
سياست و تكيه بر عصاي جادويي مناظره 
براي بر آمدن ناگهاني در سياس��ت، همين 
مي شود كه سه مناظره برگزار مي شود كه 
نه تأثير جدي بر مش��اركت و رقابت دارد، 

نه نامزد پيروز. 
   عبداهلل گنجي:

مي توان گفت دور سوم مناظرات هم از جهت 
اثبات خود و هم از جهت نقد ديگري رنگ 

مناظره به خود گرفته است. 
   رحمان قهرمان پور:

مناظره ه��ا هم��ه كمپي��ن نيس��تند و لذا 
نمي توانند معجزه كنند. مناظره ها در غياب 

بس��يج انتخابات��ي در متن و بس��تر جامعه 
نمي توانند معادالت بنيادي را تغيير دهند. 
نامزد هاي اصالح طلب و اصولگرا نتوانستند 
رأي دهندگان را از باور هاي بنيادي قبلي خود 
جدا و به قول معروف فضا را انتخاباتي كنند. 

   كيان مهزاد:
از ۸۸ صداوس��يما در حال برگ��زار كردن 
مناظرات رياس��ت جمهوري است و هنوز 
نتوانسته به مدلي مطلوب برسد. در مناظره 
سوم هم دادن ۷دقيقه وقت به نامزدها اشتباه 
و مانع ش��كل گيري بحث بود. مي ش��د دو 
بخش ۴دقيقه اي تعريف كرد. اين آشفتگي 
وقتي س��اختار مناظرات مي تواند كاماًل بر 

محتوا مؤثر باشد، ضعف است. 

   حسن رحيم پور:
آنچه ديديم مناظره نب��ود. افرادي به نوبت 
در خصوص مس��ائل بي ربط، هر يك، چند 
دقيقه حرف خود را زدن��د. يكي دو نفر هم 
ركورد زده و ظرف ۴دقيقه، تا هفت دروغ، 

توليد فرمودند. #مناظره_سوم
   پرويز اميني:

مناظره سوم نسبت به دو مناظره قبلي از نظر 
سياست ورزي بهتر بود. رئيسي، زاكاني و همتي 
برتري نسبي داشتند. مهرعليزاده مثل گذشته 
بد بود. رضايي و قاضي زاده متوسط و جليلي 
با زمينه سازي هايي كه براي حمالت همتي 
فراهم كرد، عقبگرد داش��ت و با نقد رئيسي 

نشان داد كمكي نيست و منتقد اوست.
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هنوز رقابت تمام نشده است
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سومين مناظره انتخاباتي ۱۴۰۰

مناظره سوم نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ نيز با همه انتقادات برگزار شد و موجي از 
واكنش ها در شبكه هاي اجتماعي را برانگيخت. كاربران واكنش هاي مختلفي به مناظرات داشتند. 
برخي صرفاً به حمايت از كانديداي خود پرداختند و برخي به فرامتن مناظرات نيز توجه داشته 

و سعي كردند روند كلي انتخابات را بر اساس مناظرات تحليل كنند. انتقادات به شيوه برگزاري 
مناظرات نيز همچنان ادامه داشت و كاربران بسياري ضمن استقبال از تغييرات ايجاد شده حاصل 
كار را همچنان نامطلوب دانس�تند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

كميل خجس��ته در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: وضع موجود شرايطي را به جامعه 
تحميل كرده اس��ت كه اسم آن را مي توان 
ش��رايط »تحميل درد به مردم« گذاشت. 
گراني، دالر، پول ملي، بورس، بيكاري و... 
چيزهايي اس��ت كه به پيك��ره  جامعه درد 
تحميل كرده اس��ت. درد نش��انه بيماري 
اس��ت، نه خود بيماري. با درد مي توان راه 
عالج را ياف��ت. به قول مولوي/ حس��رت و 
زاري كه در بيماري اس��ت، وقت بيماري 

همه بيداري است. 
عده اي امروز با ديدن اين دردها چاره بهبود 
وضع موجود را در عدم مشاركت مي بينند 
اما اين راه حل نه تنها درد را درمان نمي كند 
بلكه آن را عليه مردم تش��ديد خواهد كرد. 
درد امروز از پنج ناحيه اصلي به پيكره جامعه 

تحميل شده است. 
اول( درد تحميلي: نفيو معمار تحريم هاي 
امري��كاي اوبام��ا در كتاب��ش مي نويس��د 
تحريم گذاري ابزار استراتژيك در دستگاه 
سياست خارجي ماس��ت. در آن به دنبال 
تحمي��ل درد بر كش��ور هدف هس��تيم تا 
اس��تقامت مردم آن كش��ور شكسته شود. 
لذا امريكايي ها بر دو پايه  اصلي تبادل دالر و 
صادرات نفت تاكنون ۱۷۰۰ تحريم ظالمانه 
بر مردم تحمي��ل كرده اند. آن��ان به دنبال 

شكستن استقامت مردم هستند. 
دوم( دردناكارآم��دي: روش هاي دولت در 
مقابل دو مس��ئله بزرگ پاسخگو نبود. اول 
مش��كالت داخلي كه احتي��اج به مديريت 
كارآمد و در ميدان داش��ت و دوم تحريم  ها 

كه تنها راهي كه اين دولت هش��ت س��ال 
بر آن اصرار كرد راه ديپلماس��ي سياسي با 
چهار كشور غربي بود. آنچنان كه رهبري در 
ديدار مهرماه سال99 با تيم اقتصادي دولت 
تصريح كردند كه اين مسير مذاكره ناكارآمد 

است و بايد روش ديگري اتخاذ شود. 
سوم( اش��تباهات خودي ها و دلسوزان در 
برخي مقاطع و اتفاقات فرصت سوءاستفاده 

و تزريق نااميدي بين مردم داد. 
چه��ارم( تهاج��م رس��انه اي: راه افت��ادن 
ايران اينترنشنال، اينديپندنت فارسي، تقويت 
من وتو، بي بي سي، مركز اعتدال سعودي و 
كانال هاي تلگرامي امنيتي- رسانه اي مانند 
آمدنيوز و. . . براي اينكه روي سه عنصر باال 
سوار شوند و درد را به ضعف و نااميدي تبديل 
كنند. به قول آن استاد روانشناس دانشگاه، 
كسي كه ممتد ايران اينترنشنال را مي بيند 

دچار افسردگي مي شود. 

پنجم( داستان بيرانوند: رهبرانقالب از دولت 
خواس��تند مثل تيم ملي باش��د كه »آنها در 
ميدان تالش كردند، دروازه بان با هوشمندي 
و فداكاري و س��رعت عم��ل، كاري كرد كه 
كارس��تان بود؛ اين را مردم وقت��ي ببينند از 
ش��ما، برايتان ش��عار مي دهند؛ ب��ه نفعتان 
شعار مي دهند؛ اين بايد احساس بشود.« اما 
متأس��فانه دولت به آن توجه نكرد. حتي در 
تعامل با مردم هم از پش��ت شيش��ه ماشين 
احوال مردم را نظرسنجي مي كرد و اين نقصان 

به آن تشديد درد و نااميدي كمك مي كرد. 
   در مقابل اين 5 عامل چه بايد كرد؟

درد اگر تدبير نشود، پيكره جامعه را ضعيف 
مي كند. عده اي راه مواجهه با درد را مواجهه 
با صندوق رأي مي بينن��د. البته كه اين كار 
تشديد درد است. مشاركت كم براي آناني كه 
مي خواهند درد را بر جامعه تحميل كنند، 
پيام آشكاري خواهد بود كه تاكنون موفق 

شده اند. پس بر تالششان ادامه خواهند داد 
و تهديدهاي جديدتري را بر مردم تحميل 

خواهند كرد. 
اول اينك��ه نمايش گسس��ت يكپارچگي 
آورده اي براي مردم نخواهد داش��ت بلكه 
به آنها خسارت هاي بزرگي خواهد زد. دوم  
مشاركت كم باعث مي ش��ود هر دولتي كه 
س��ر كار بيايد ضعيف باشد. س��ودجوياني 
كه از ناكارآمدي دولت منافعش��ان تأمين 
مي شود روي رئيس جمهور ضعيف حساب 
ويژه باز خواهند كرد و اين باز مردم را با زيان 

روبه رو مي كند. 
سوم اينكه صندوق، يك قرار مردم ساالرانه 
اس��ت. تضعيف صندوق، تضعيف انتخاب 
خود اس��ت. امروز صحنه به گونه اي است 
كه به يك دليل فرد احساس مي كند گزينه  
مطلوبي پيش رويش ن��دارد. حتي اگر اين 
باش��د چرا با عدم مش��اركت، فردايي را از 
بين برد كه گزينه  ش��ما در صحنه خواهد 
بود؟! س��ال ۷6ش اين حرف مط��رح بود. 
سال 9۲ش اين حرف ها زده مي شد. امسال 
هم برخي اينگونه مي گويند. گذشته چراغ 
آينده است. نتيجه آن سال ها نشان داد كه 
جمهوري اس��المي چگونه بر رقابتي بودن 

انتخابات تأكيد دارد. 
از همه مهم تر صندوق رأي، دستاورد نسل 
اول انقالب و خميني كبير بود براي مردمي 
كه از زمان شهيد مدرس و ميرزاده عشقي، 
زير چكمه هاي ديكتاتور رضاخان و انگليس به 
دنبال استقالل بودند. دفاع از صندوق خودش 

يك پاسداشت ميهني و تاريخي است.

چگونه مي توان شرايط »تحميل درد بر مردم« را تغيير داد

سيدعلي موسوي توئيت كرد: رئيس جمهوري در جلسه هيئت دولت: »اگر مي گوييم كاري نشده 
معني اش اين است كه ملت كاري نكرده است. چرا به مردم توهين مي كنيد.« آقاي روحاني چرا 

به شعور مردم توهين مي كنيد؛ مردم دولت شما را عامل وضعيت موجود مي دانند.

چطور توقع داريم رئيس جمهور براي وظايفش بدود؟مردم دولت شما را عامل وضعيت موجود مي دانند

اگر پرسيدند »چه فايده؟«
محسن مهديان در كانال تلگرامي خود نوشت: اگر 
پرسيدند: »چه فايده؟ اينا هم بيان مثل همون ها 
هس��تن« اين چند مورد را مرور كنيد: مجلس 
يازدهم را موافقم باشيم يا مخالف، نمونه اي است 

براي نقش صندوق در اصالح و تغيير:
- قانون راهبردي براي لغو تحريم؛ هم قفل صنعت 

هسته اي را باز كرد و هم دست تيم مذاكره را
- قانون ماليات بر خانه هاي خالي؛ ثمره اش هم شد مبارزه با احتكار و كنترل سوداگري

- تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه مانع سفته بازي در مسكن مي شود.
- تصويب طرح امنيت غذايي در كشور كه اين اوضاع نابسامان را سامان مي بخشد. 

- تأمين منابع همسان سازي حقوق بازنشسته ها
- كاهش تبعيض ماليات بين پولدارها و سلبريتي ها

- افزايش چند برابري حقوق سربازها
- نظارت بر خصوصي سازي ها مسئله دار

- افزايش وام ازدواج
- وام ويژه براي خانوارهاي صاحب فرزند و بدون مسكن

- سفرهاي استاني رئيس مجلس
- به حركت وادار كردن دولتي ها با كمترين تنش

و... 

۱۰۰ برابر خورشيد در قلب كهكشان راه شيري
دكتر يون��س ش��كرخواه در كان��ال تلگرامي 
»عرصه ه��اي ارتباط��ي« منتش��ر ك��رد: 
ستاره شناس��ان در نزديكي قلب كهكشان راه 
شيري س��تاره اي چش��مك زن را يافته اند كه 
۱۰۰برابر خورشيد حجم دارد و در حال كم نور و 
پرنور شدن است. اين ستاره كه توسط تلسكوپ 
ويستا مشاهده شده اس��ت، در فاصله ۲۵ هزار 
سال نوري از زمين قرار دارد. اخترشناسان مي گويند اين ستاره را مشاهده كرده اند كه 9۷درصد كم نور 
شده و سپس به آرامي در حال بازگشت به روشنايي سابق خود است.  دكتر لي لي اسميت، از انستيتو 
نجوم دانشگاه كمبريج، در مورد كم نور شدن ناگهاني اين ستاره گفت: »اين ستاره طوري خاموش و 
روشن مي شود كه گويي ناگهان از خأل بيرون آمده است.« اين ستاره در سال ۲۰۱۲ شروع به محو شدن 
كرد و تقريباً در آوريل همان س��ال به مدت ۱۰۰ روز به كلي از نظرها ناپديد شد.  دانشمندان وقتي 
ستاره هايي را مشاهده مي كنند كه نمي توانند آنها را در گروه هاي از پيش تعيين شده قرار دهند، به آنها 
لقب »اين چيست« يا )WIT( مي دهند. به همين دليل اين ستاره VVV- WIT- 08 نام گرفته است. 
محققان مي گويند احتماالً يك ابر غبار بسيار بزرگ باعث »چشمك زدن« ستاره غول پيكر شده است.  
اكتش��افات تازه به دانشمندان كمك مي كند به ش��ناخت بيش��تري از طبقه هاي تازه »ستاره هاي 
چشمك زن« برسند. دكتر اسميت مي گويد: »وقتي شما مجموعه اي از اين ستاره ها را در نگاه كلي در نظر 
مي گيريد، به درك بهتري از رمز و راز ها و منشأ اين مدارهاي غباري حول آنها مي رسيد. اين به ما امكان 

مي دهد ياد بگيريم كه اين سامانه ها چگونه تكامل مي يابند و در پايان عمر چگونه رفتار مي كنند.«

ركوردزني تورم در امريكا
كانال تلگرامي »تدبير منزل« نوشت: »چيرگي دالر« از مس��ائل قديمي و مشهور بازار ارز و 
اقتصاد كالن بين الملل است. مي دانيم به دليل جهان روايي »دالر« تورم كاالهاي مصرفي در 
امريكا به راحتي رخ نمي دهد و اين كشور تورم خود را با واردات كاال و خدمات به ساير نقاط 
جهان صادر مي كند.  »رشد كل هاي پولي« براي كمك هاي اضطراري به اقتصاد امريكا بعد از 
بحران همه گيري كرونا و پس از چشم انداز منفي بازارها از بهمن 9۸ تا االن در امريكا افزايش 

 كم سابقه اي يافته است: پايه پولي: ۱/۷۵ برابر؛ پول: ۴/۷ برابر و نقدينگي: ۱/3برابر. 
اين آخرين به روز رس��اني از فوريه ۲۰۲۰ تا آوريل ۲۰۲۱ )دو ماه گذش��ته( و بازه در حدود 
يك سال است.  »نرخ بهره مؤثر اوراق« در امريكا از حدود ۱/۵۸درصد در فوريه ۲۰۲۰ به رقم 
باورنكردني ۰/۰6درصد در مي ۲۰۲۱ رسيده است. رقمي كه چنان پايين است كه ركورد هاي  
۷ ۰/۰درصد قبلي جوالي ۲۰۱۱ و فوريه ۲۰۱۴ را هم جابه جا مي كند.  معنا و مفهوم مجموعه 
اين داده ها مي تواند گواه آن باشد كه موتور دهها سال خفته تورم در امريكا در حال روشن شدن 
است. داده هاي تورم ماهانه جناب توكلي كاشي و فِد اين را نشان مي دهد: سرجمع تورم »۱۰ 
ساله« تا فوريه ۲۰۲۰: ۲۰/9 درصد؛ س��رجمع تورم »۱۵ ماهه« از فوريه ۲۰۲۰ تا االن:3/3۱ 
درصد؛ سر جمع تورم »۲ ماهه« اخير: ۱/66درصد كه معادل تورم ۱۰/3۸ درصد ساالنه است!

يعني اگر روند دوماهه تورم در امريكا تا پايان سال ادامه يابد به رقم باورنكردني تورم دو رقمي 
مي رسيم كه درست ۴۰ سال است از سال ۱9۸۱ )۱36۰ شمسي( در امريكا رخ نداده است!

 تالش عجيب براي استفاده از گورخر به جاي اسب 
در برهه اي از تاريخ

مجيد ميرزايي در كان��ال تلگرامي »حواس 
پرست« نوشت: اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن 
بيستم تالش گسترده اي توسط استعمارگران 
اروپايي براي اهلي ك��ردن گورخرها صورت 
گرفت. اروپايي هاي ساكن آفريقا به علت تلفات 
اس��ب هاي اروپايي هنگام انتق��ال به آفريقا 
تصميم به اهلي س��ازي گورخره��ا به جاي 
اسب ها گرفتند.  عده اي از خاندان هاي س��لطنتي اروپايي عالقه  خاصي به استفاده از گورخرها 
داشتند؛ عالوه بر اين گورخرها كمتر بيمار مي شدند و از نيش بسياري حشرات مصون مي ماندند 
و مقاومت بيشتري داشتند.  حتي جانورشناسي معروف براي نشان دادن شخصيت رام گورخرها 
به عموم مردم، آنها را به كالسكه بست و به كاخ باكينگهام رساند، درحالي كه خود آن جانورشناس 
سوار بر آن كالسكه نشد، زيرا مي دانست  گورخرها پرخاشگر هستند. گورخرها به خاطر اينكه 
هميشه تحت خطر ش��كارچي هاي مختلف بودند هيچ وقت براي انسان ها اهلي نشدند! گاهي 

نمي شود بعضي ها را عوض كرد اين اصل براي انسان ها هم هست چه برسد به حيوانات.

ابعاد قطعي احتمالي اينترنت در جهان
كانال تلگرامي »زوميت« نوشت: اين هفته به 
دليل اختالل فني، براي چند س��اعت صدها 
وب سايت در جهان از جمله نتفليكس، آمازون، 
بي بي سي، س��ي ان ان از كار افتادند. آيا فكر 
كرده ايد اگر حمله اي س��ايبري مي توانست 
اينترن��ت كل دنيا را براي يك س��اعت يا ۱۰ 
ساعت يا حتي يك روز قطع كند، چه فاجعه اي از لحاظ مالي به بار مي آمد؟ يك شركت سرويس 

اطالعات پرداخت در انگلستان، به بررسي آماري دست زده و به اين پاسخ رسيده است:
- در صورت قطعي اينترنت، اقتصاد جهاني در هر ساعت ۲/۱ ميليارد دالر ضرر مي كند و ميزان 

خسارت بعد از ۲۴ ساعت به ۵۱ ميليارد دالر خواهد رسيد. 
- اقتصاد امريكا در هر ساعت 3۰6/3 ميليون دالر و بعد از ۲۴ ساعت ۷/3 ميليارد دالر و چين در هر 

ساعت ۵/۸ ميليون دالر و پس از ۲۴ ساعت حدود ۲۴۴ ميليون دالر متضرر خواهد شد. 
- آمازون، بزرگ ترين خرده فروشي آنالين دنيا، در هر ساعت ۴۴ ميليون دالر از دست خواهد داد. 
- وضعيت اينستاگرام حتي از آمازون هم بدتر خواهد بود و در هر ساعت ۵3 ميليون دالر متضرر مي شود.

صدها تحريم ايران باقي خواهد ماند
اميرعلي ابوالفتح در كانال تلگرامي خود با استناد به »خبرگزاري فرانسه« نوشت: آنتوني بلينكن 
وزير امور خارجه امريكا روز سه ش��نبه اعالم كرد صدها تحريم اين كشور عليه ايران حتي اگر 
واشنگتن به توافق هسته اي با تهران مجدداً بپيوندد، باقي خواهد ماند. اين مطلب در شرايطي بيان 
شده كه دولت جو بايدن رئيس جمهوري امريكا مشغول گفت وگوهاي غيرمستقيم با ايران درباره 
لغو خروج ترامپ از برجام است.  بلينكن در جلسه استماع سناي امريكا اعالم كرد: »من پيش بيني 
مي كنم كه حتي در صورت بازگشت به تبعيت از برجام، صدها تحريم ازجمله تحريم هاي وضع 
شده توسط دولت ترامپ پابرجا مي ماند... اگر تحريم ها با برجام ناسازگار نباشد، خواهد ماند مگر 
اينكه و تا زماني كه رفتار ايران تغيير كند.« درحالي كه ايران بر لغو همه تحريم هاي امريكا تأكيد 
دارد، دولت بايدن مي گويد برخي از تحريم ها درصورتي كه در ارتباط با ديگر دغدغه ها ازجمله 

حقوق بشر و حمايت تهران از گروه هاي تندرو اعمال شده باشد، پابرجا خواهد ماند.

 در هر كار خيري 
به قدر نخود هم شده شريك شويد

آيت اهلل بهجت )ره(:
كار خير خود را  دست كم نگيريد، در هر كار خيري خود را به قدر 
نخود هم شده شريك كنيد، شايد همان كار خير بي ريا قبول و 
باعث نجاتتان شد. ضمن اينكه انجام كار خير توفيق آور است. 

)توفيق زيارت، رفيق خوب، همسر و فرزند خوب و...(
 انجام كارخير اول، كار خير دوم را برايتان ارمغان مي آورد و اين 
خير دائمي باعث سعادتمندي و نجات انسان مي شود. در حديث 
داريم فرزند صالح مي خواهي زياد صدقه بده... صدقه دادن زمينه 
نسل صالح است... صدقه تا هزار سال و تا هفت نسل روي انسان 

اثر مي گذارد. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل بهجت)ره(« به اس��تناد فضائل 
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