
سيد ياسر جبرائيلي توئيت كرد: پيروزي اصلي، حل شدن مسائل و مشكالت انباشت شده مردم 
است. بدون اتحاد، اين پيروزي دست يافتني نيست، ولو در انتخابات پيروز شويم. تشتت ها و 

تفرق ها، توان ها را تحليل مي برد و اهداف اصلي را به فراموشي مي سپارد. #جبهه_همدل

يك طلبه معمولي
جواد تاجيك در توئيتي نوشت: شهيد محالتي همانند يك طلبه معمولي 
زندگي مي كرد . اگر كس��ي ايش��ان را در خيابان مي ديد باور نمي كرد 
نماينده امام در سپاه است. با اين حال در وصيتنامه اش نوشته است: »يك 
پنجم كل دارايي مرا به حضرت امام بدهيد، زيرا خوف آن دارم كه اين 

مقدار كه به دست آورده ام، در شأن زندگي طلبگي من نباشد.« 

مجزره سبايكر
محمدحس��ين پويان فر در توئيتي با انتشار تصوير فوق نوشت: سالروز 
كشتار اسپايكر )۲۰۱۴( به دست داعش. در اين فاجعه قريب به ۲هزار 
نفر از دانشجويان شيعه قتل عام شدند، اجسادشون رو به دجله انداختند 

و ... )نقاشي از هنرمند عراقي: عمار سالم الرسام( #مجزره_سبايكر

 رنج بازار رمزارزها از نبود قوانين مدون
محمد پاداش در توئيتي نوش��ت: بازار رمزارزه��ا از نبود قوانين مدون 
رنج ميبره و در ماه هاي گذشته دس��تمايه تبليغات برخي براي خروج 
پول از كشور شده! دغدغه برخورد قاطع دستگاه هاي امنيتي با سارقان 
بيگ ديتاي ايرانيان و مبلغان خروج پول از كشور، بايد در كنار نظارت و 

قانونگذاري درست روي سايت ها و صرافي هاي داخلي دنبال بشه.

    امين توكلي:
 جريان مردمي انقالب ب��ه وحدت كم نظيري 
رسيده اما جمعي از مردم به دليل عملكرد بد 
دولت گله مندند و س��عي دش��من تبديل اين 
گله ها به عدم مشاركت است. جريان مردمي بايد 
گفت وگو با كساني را آغاز كند كه در انتخابات 
گذشته به هر دليلي كه مورد احترام است يا به 

روحاني رأي داده اند يا مشاركت نداشته اند. 
    محسن سخنران:

 بي تقوايي يعني براي اينكه مثاًل كمك كني 
اصلح رأي بي��اره كانديدايي كه احس��اس 
مي كني صالح مقبوله رو تخريب كني. اين 
كجاي گفتمان انقالبي شما كه طرفدار اصلح 

هستيد جاي ميگيره؟
    ابراهيم عليپور:

 نميخوام ش��عار بدم يا به وحدت بدون تفكر 
دعوت نميكنم. اما اگه طرفدار گفتمان انقالب 
هستيد تا اينجا نامزدهايي كه تفكرشون تفكر 
انقالبه مشخص شدن. پس اگه يكي رو اصلح 
ميدونيد ح��ق نداريد ديگ��ري رو بكوبيد و 
بي دليل تخريب كنيد. اين جهله، تعصبه، كج 

فهميه. ديگه نميدونم چطور بايد گفت؟
    محمد سعيد احديان:

از تأكي��دات سياس��ت ورزي انقالب��ي، 
همين وح��دت جريان��ي در عي��ن وجود 
اختالف نظرهاست. ان شاءاهلل اين نگاه به كل 

جريان انقالبي سرايت كند. 
    ماهد:

 اگه نميتونيم  وحدت افزايي كنيم، تفرقه افكني 
و وحدت شكني هم نكنيم. كافيه آفالين شيم. 

آفالين شدن كار سختي نيست. 
    رضا ولي زاده:

 كس��ايي كه تالش ميكنن وح��دت جبهه 
انق��الب رو بهم بزن��ن، هم باي��د در آخرت 
پاسخگوي كانديداي جبهه انقالب باشن هم 
پاسخگوي ٨٥ ميليون جمعيت فعلي ملت 

ايران و حتي نسل هاي بعد... 
    ابن علي:

 اينكه يك فرد طرفدار كانديدايي باش��د به 

معناي تفرقه و ضد وحدت نيست! حق آزادي 
براي همه محفوظ اس��ت! چيزي كه نگران 
كننده است اين است كه بين دو كانديدا از 
يك جبهه اختالف بيفتد و چون دوستتان 

داريم تذكر مي دهيم! همين!  #والسالم
    ارميا:

 امروز كه داشتيم با مردم صحبت مي كرديم  
نااميدي، نارضايتي و بي اعتمادي نس��بت به 
مسئوالن و اوضاع كشور توي حرفاشون موج 
ميزد و متأس��فانه اينها داليلي بود براي رأي 
ندادن . ان ش��اءاهلل كه ما بتونيم يه كاري براي 
بهبود وضع موج��ود انجام بدي��م. . .  #رأي_
ميدهم  #وحدت_جبهه_انقالب  #مشاركت
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 اگر  نمي توانيم وحدت افزايي كنيم
 تفرقه افكني هم نكنيم

تأكيد كاربران شبكه هاي اجتماعي بر انحرافي بودن گفتمان ها و دوقطبي هاي جنجال ساز بي حاصل در انتخابات

با نزديك ش�دن ب�ه موعد انتخابات س�يزدهمين دوره رياس�ت  جمه�وري اي�ران كاربران 
ش�بكه هاي اجتماعي بر وح�دت جبه�ه اي نامزدهاي حاض�ر در صحنه تأكي�د كردند. آنها 
تأكيد داش�تند رمز حل مش�كالت كش�ور وحدت نامزدهاي حاضر در صحنه و پش�تيباني 
يكديگر براي حل مشكالت است. كاربران با اش�اره به تجربيات ادوار گذشته اذعان داشتند 

نداش�تن وحدت تنها موجب تش�تت آرا خواهد ش�د و هي�چ آورده اي براي كش�ور و مردم 
نخواهد داش�ت. همچني�ن كارب�ران از طرف�داران كانديداها خواس�تند اگر نام�زد خود را 
بهت�ر از ديگ�ران مي دانند با ايج�اد گفتمان ه�ا و كليدواژه ه�اي انحراف�ي موجب تخريب 
ديگ�ران و بداخالقي نش�وند. در ادامه بخش هاي�ي از واكنش ه�اي كارب�ران 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.

كان��ال تلگرامي »ترجمان« يادداش��تي از 
»اد يانگ« را با ترجمه »س��يد اميرحسين 
ميرابوطالبي« منتشر كرد. در بخشي از اين 
يادداشت مي خوانيم: يك مدير ارتباطات، 
قبل از سوار ش��دن ب��ه هواپيم��ا، توئيتي 
نسنجيده مي فرستد. دونالد ترامپ تقريباً 
هر چيزي را به زبان م��ي آورد. در همه اين 
م��وارد، چرخ دنده هاي اينترنت در مس��ير 
قضاوت، انزج��ار و تحقير مي چرخد. از نظر 
جيلين جردن از دانشگاه ييل، اين سرنخي 
است درباره يك رفتار انساني همه گير به نام 

»تنبيه شخص ثالث.« 
تنبيه ش��خص ثالث در واقع تنبيه افرادي 
اس��ت كه رفتار نامناس��بي دارند و قوانين 
اجتماع��ي را زير پ��ا مي گذارند، ب��ا اينكه 
اقداماتشان ما را به طور مستقيم تحت تأثير 
قرار نمي دهد. اما چرا بايد كسي را سرزنش 
كنيم كه آسيب مس��تقيمي به ما نرسانده 
اس��ت؟ به اعتقاد برخي دانش��مندان، اين 
رفتار، با اجرايي كردن هنجارهاي اجتماعي 
و تضعيف خودخواه��ي يا بدرفت��اري، به 
استحكام جوامع انساني كمك مي كند. اگر 
چنين باشد، گروه هايي كه دست به تنبيه 
شخص ثالث مي زنند  بايد عملكرد بهتري از 
گروه هاي غير داشته باشند. شايد هم چنين 
باشد، اما منافع جمعي نمي تواند مبين دليل 
افراد براي پذيرفتن هزينه تنبيه باشد. چرا 
يك نفر راحت ننشيند و وظيفه تنبيه را به 

ديگران نسپارد؟
جردن، با دقت در اطرافش، سرنخ ديگري 
را در رس��واكردن آنالين يافت. »به برخي 
از دوس��تانم فكر كردم كه در حوزه عدالت 
اجتماعي درگير بودند. حرف هاي اخالق زده 
زيادي زده مي شد كه به نظر مي رسيد بيشتر 
به ارتقاي جايگاه شخص مربوط است«. به 
عبارت ديگر، شايد تنبيه شخص ثالث اساساً 

نش��انه اي اس��ت كه با آن به ديگر شاهدان 
ماجرا نش��ان مي دهيد كه شما فردي قابل 
اعتماد هستيد، درس��ت به همان صورتي 
كه دم يك طاووس يا ش��اخ گوزن نشان از 
برتري ژنتيكي اش دارد. اي��ن رفتار پيامي 
واضح را به ديگران منتق��ل مي كند: وقتي 
به تنبيه خودخواهي تمايل دارم، مي توانيد 
بفهميد ك��ه رفتار خودخواهانه اي با ش��ما 

نخواهم داشت. 
چنين برداشتي تنها زماني برقرار است كه 
تنبيه نش��انه اي صادقانه از قابليت اعتماد 
باش��د، زماني كه افرادي كه دست به تنبيه 
مي زنند واقعاً قابل اعتمادتر از كساني باشند 
ك��ه اي��ن كار را نمي كنند. ب��ه نظر جردن 
اينچنين است، زيرا همان عواملي كه مشوق 
افراد براي قابل  اعتماد بودن است مشوق آنها 

براي تنبيه افراد بدرفتار نيز هست. 
جردن در كنار ديويد َرند اي��ن ايده ها را با 
به كارگيري صدها داوطلب و بازي اي مرتبط 
با اعتماد در دو مرحله انجام  داد. در فاز اول، 
يك نفر كه نقش ياريگر داشت مي توانست 
انتخاب كن��د كه پول را با ف��رد ديگري كه 
نقش گيرنده داشت تقس��يم كند يا نه. اگر 

اي��ن ياريگ��ران عملك��رد خودخواهانه اي 
داش��تند، فرد ديگري كه نق��ش تنبيه گر 
داشت مي توانست مجازاتشان كند. يك نفر 
ديگر نيز به عنوان انتخاب كننده، شاهد همه 
اين اتفاقات بود. در فاز دوم، انتخاب كننده 
مقداري پول دريافت مي كرد و مي توانست 
بخشي از آن را نزد تنبيه گر سرمايه گذاري 
كند. آن سرمايه گذاري سه برابر شده و در 
اختيار تنبيه گر قرار داده مي ش��د و سپس 
او مي توانست تصميم بگيرد كه چه مقدار از 
آن را به انتخاب كننده برگرداند. به اين ترتيب 
انتخاب كننده بايد بر اساس عملكرد تنبيه گر 
در بازي اول، تصميم مي گرفت كه تا چه حد 

مي تواند به او اعتماد كند. 
يافته ه��اي ج��ردن نش��ان از آن دارد كه 
انتخاب كننده ها تمايل بيشتري به سپردن 
پول ب��ه تنبيه گران��ي دارند ك��ه ياريگران 
خودخواه را مجازات كرده باشند. او مي گويد: 
»آنها تنبيه را به مثابه نش��انه اي از احتمال 
خوب ب��ودن مي پندارن��د.« و در اين مورد 
حق با آنها بوده، زيرا درنهايت تنبيه گراني 
كه خودخواهان را مجازات كرده بودند پول 
بيشتري هم به انتخاب كنندگان بازگرداندند. 

آنها به واقع قابل اعتمادتر بودند. 
بع��د از آن، ج��ردن اي��ن آزماي��ش را ب��ا 
كم��ي تغيير، دوب��اره اج��را ك��رد. اين بار 
انتخاب كننده ها در مرحله دوم مي توانستند 
يا با يار يگر بازي كنند يا با تنبيه گر. در اين 
ترتيب��ات، تنبيه ديگر تنها نش��انه قابليت 
اعتم��اد نيس��ت، ياري كردن ني��ز حاوي 
اطالعات مشابهي در اين باره است. به گفته 
رند »پيش بيني ما اين ب��ود كه افراد وقتي 
فرصت اين را داشته باشند كه به شكلي ديگر 
خوب به نظر برسند، كمتر دست به تنبيه 
خواهند زد«. اين پيش بيني درست بود: اين 
بار نظر انتخاب كنندگان كمتر تحت تأثير 
تنبيه بود و تنبيه گران نيز تمايل كمتري به 

استفاده از آن داشتند. 
جردن مي گويد: »اين نشان مي دهد كه افراد 
تنها به دليل آسيب زدن به فرد خودخواه نيست 
كه به تنبيه دست مي زنند؛ آنها مي خواهند 
نش��ان دهند كه قابل اعتماد هستند. اگر راه 
بهتري براي نش��ان دادن اين موضوع وجود 
داشته باش��د، تنبيه را كنار مي گذارند«. به 
همين ش��كل، از ديدگاه انتخاب كننده نيز 
»قضيه صرفاً ارج نهادن تنبيه به هر صورتي 
نيست، بلكه پيش بيني اين است كه چه كسي 

مي تواند قابل اعتماد باشد.« 
با اين همه، تنبيه مي توان��د متقاباًل موجب 
بدنامي نيز ش��ود. اگرچه آزمايش ها نشان 
داده اند كه افراد حاضرند پول بيشتري را به 
تنبيه كنندگان بسپارند، اما همان طور كه 
باركلي مي گويد: »اكث��ر پژوهش ها بيانگر 
آن  هستند كه افراد لزوماً تنبيه كنندگان را 
بيشتر از ديگران دوست ندارند. آنها اعتقاد 
دارند كه تنبيه كنندگان كار درست را انجام 
مي دهند، اما عالقه وي��ژه اي به آنها ندارند، 
ش��ايد به اين دليل كه مي ترسند خودشان 

هم مورد تنبيه قرار گيرند.«

به ديگران مي تازيم كه بگوييم ما خوبيم

مهرداد كريم زاده با انتشار تصوير فوق نوش��ت: مي دونستيد براي اولين بار ناوبندر مكران و 
ناوشكن سهند ارتش ايران وارد آب هاي اقيانوس اطلس ش��دند و در حال نزديك شدن به 

سواحل امريكای جنوبي هستند؟ ماشاءاهلل #ارتش_قدرتمند...

پيروزي اصلي، حل مشكالت مردم استماشاءاهلل ارتش قدرتمند

 حمله سايبري به بزرگ ترين شركت 
توليدكننده گوشت جهان

محمد رس��تم پور در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: جي بي اس، بزرگ ترين ش��ركت 
صنايع گوش��تي جهان هدف ي��ك حمله 
س��ايبري س��ازمان يافته قرار گرفته كه بر 
فعالي��ت س��رورهاي پش��تيباني كنن��ده 
سيستم هاي آي تي اين شركت در امريكاي 
شمالي و اس��تراليا تأثير گذاشته است. اين 
حمله صنعت گوشت را كه به دليل شيوع كرونا در خطر نابودي قرار دارد، مورد تهديد جدي 
قرار داده و يك پنجم صنعت گوشت در امريكا را با اختالل روبه رو كرده است. احتمال مي رود 
منشأ اين حمالت نيز هكرهاي روسي باش��ند.  حمله گسترده هكري به ۳۰۰ شركت و نهاد 
دولتي اياالت متحده از طريق اپ س��والرويندز، اختالل سايبري در سيستم سوخت رساني 
امريكا و اينك حمله سايبري به سيستم هاي آي تي شركت جي پي اس، دوباره اين پرسش را 
پيش رو گذاشته كه حفاظت از زيرساخت هاي شركت هاي خصوصي تأمين كننده خدمات به 
امريكايي ها بر عهده كيست؟ دولت فدرال يا شركت هاي امنيت سايبري خصوصي؟ چه زماني 

دولت بايد وارد عمل شود؟ آيا ورود دولت، مداخله در بازار محسوب نمي شود؟ 
»كريس اينجليس« مدير سايبري ملي اياالت متحده و معاون سابق آژانس امنيت ملي امريكا 
در گفت وگويي با فصلنامه مطالعات استراتژيك نيروي دريايي اياالت متحده مي گويد مديريت 
بسياري از زيرساخت ها و تأسيسات امريكا در اختيار بخش خصوصي است و همين موضوع 
تصميم گيري و اقدام در مورد امنيت س��ايبري را دچار مشكل كرده است.  در حمله اخير به 
سيستم سوخت رساني شركت كولونيال پايپ كه تأمين بنزين جنوب شرقي امريكا را بر عهده 
دارد، مديران شركت براي دس��تيابي به كنترل سيستم هاي ش��ركت كه در اختيار هكرها 
قرار گرفته بود، برخالف نظر دولت فدرال ۴/ ۴ ميليون دالر پ��ول ديجيتال به گروه هكري 

دارك سايد پرداخت كردند اما اف بي  اي اجازه نداد هكرها به اين پول دست پيدا كنند. 

نتانياهو چرا و چگونه رفت؟
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود نوشت: 
بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير افس��انه اي و 
راستگراي يهودي با ائتالفي كه به جمع اضداد 
شبيه است بركنار شد. نفتالي بنت، گيدئون 
صعر و آويگدور ليبرمن راستگراي افراطي، 
يائير الپيد و بني گانتز ميانه رو و هوروويتز و 
مي��راف ميخاييلي چپگرا ب��ه همراه منصور 
عباس عرب تصميم به بركناري نتانياهو گرفتند.  افراد فوق هر كدام نماينده طيفي از اسرائيلي ها 
هستند و اختالفاتشان كامالً برجسته، اما بر سر يك چيز اشتراك نظر داشتند؛ بركناري نتانياهو. 

درواقع تنها عامل شكل گيري اين ائتالف دشمني با رهبر حزب ليكود بود والغير. 
بنيامين  نتانياهو بدون ش��ك سياس��تمداري بي نظير در تاريخ رژيم صهيونيستي است كه 
توانست جايگاه خود را در هر شرايطي به عنوان نفر اول اجرايي نگه دارد. وي، مدت ها بود كه 
پرونده فسادش توسط دستگاه قضايي رژيم صهيونيستي دنبال مي شد و به همين علت همواره 

سعي در حفظ جايگاه نخست وزيري اش به هر قيمت داشت. 
موشه يعلون، يائير الپيد، نفتالي بنت و گيدئون صعر كساني بودند كه به دليل خودكامگي هاي 
نتانياهو از ليكود جدا شدند اما باز هم كسي حريف بي بي نبود و اگر منصور عباس عرب به داد 
آنها نمي رسيد و نازش را نمي كش��يدند باز هم رژيم صهيونيستي شاهد بن بست و در انتظار 
برگزاري انتخابات مجدد مي نشست.  از نقش دموكرات ها و جو بايدن نيز نبايد گذشت، زيرا 
اسرائيلي ها به خوبي درك مي كردند كه بدون هماهنگي با امريكاي ميانه رو نخواهند توانست 
منافعشان را تعقيب نمايند و مانع اصلي اين همگرايي شخص نتانياهو بود.  در نتيجه به اعتقاد 
كاتب اين متن، عواملي همچون بحران كرونا، فساد نخست وزير و همسرش، ناتواني در تأمين 
امنيت شهروندان يهودي و كنترل دشمنان رژيم صهيونيستي در شمال و جنوب، قائل شدن 
امتيازات خاص براي حريديم ها و ارتدوكس ها و ش��خصي كردن قدرت در ليكود باعث شد 
رقباي نتانياهو مؤتلف شوند تا او را كنار بزنند.  مهم ترين عامل خارجي نيز همان گونه كه ذكر 

شد عدم هماهنگي رئيس جمهور دموكرات امريكا با رهبر حزب ليكود بود. 
ممكن است خوانندگان اين وجيزه از عاقبت نخست وزير بركنار شده نيز پرسش داشته باشند 
كه بايد گفت با توجه به سه اتهام رشوه خواري، سوءاستفاده ش��خصي از قدرت و اختالس، 
احتماالً زنداني شدن وي در آينده اي نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.  همان گونه كه راقم اين 

سطور قباًل نيز گفته بود، ۱۴۰۰ سالي عجيب وغريب براي رژيم صهيونيستي است.

بزرگ ترين شركت رسانه اي خبري جهان
كانال تلگرامي »مديريت ارتباطات« خبر داد: در فهرست بزرگ ترين كمپاني هاي رسانه اي 
خبري تا نوامبر News Corp« ،۲۰۲۰« با ارزش��ي حدود ۹/۷ ميليارد دالر در صدر قرار 
دارد.  مجموعه News Corp كه به اختصار )NWS( خوانده مي ش��ود، شركتي خدمات 
اطالعاتي و رسانه اي است كه مالك آن روبرت مرداك اس��تراليايي است.  تمركز NWS بر 
اخبار و خدمات اطالعاتي است و چهار بخش مختلف دارد: »برنامه سازي تلويزيوني شبكه هاي 

كابلي«، »خدمات ديجيتال امالك و مستغالت«، »انتشار كتاب«، و »ديگر«. 
 The Times، Dow Jones، مي توان ب��ه News Corp از زيرمجموعه هاي مع��روف 
 The Wall Street Journal، The Sun، Herald Sun، HarperCollins
Publishers، Fox News، Fox Business و Fox Sports اشاره كرد. اين شركت و 
 News Corp  زيرمجموعه هاي آن اغلب به راستگراها در امريكا نزديك هستند.  ناگفته نماند
نيز مانند ديگر شركت هاي رسانه اي كه فعاليت اصلي شان خبر است و همينطور رسانه هاي 
چاپي و روزنامه هايي با گسترش فضاي آنالين و شبكه هاي اجتماعي در سال هاي اخير بخش 

زيادي از درآمدهاي خود را از دست داده اند. 

حاج قاسم به كدام نامزد رأي مي داد؟
محمد ايماني در كانال تلگرامي خود نوشت: 
شهيد س��ليماني، مناظره ها را از كدام زاويه 
مي ديد و نقد مي ك��رد و مبناي رأي دادن يا 
رأي ندادنش ب��ه افراد چه بود؟ آن ش��هيد 
واالمقام ك��ه در همه نظرس��نجي ها، باالي 
۹۰درصد محبوبيت داش��ت، در بخشي از 

وصيتنامه خويش مي نويسد:
»نكته اي كوتاه خطاب به سياسيون كشور دارم: چه آنهايي ]كه[ اصالح طلب خود را مي نامند 
و چه آنهايي كه اصولگرا. عزيزان، هر رقابتي با هم مي كنيد و هر جدلي با هم داريد، اما اگر عمل 
شما و كالم شما يا مناظره هايتان به نحوي تضعيف كننده دين و انقالب بود، بدانيد شما مغضوب 
نبي مكرم اسالم و شهداي اين راه هستيد؛ مرزها را تفكيك كنيد. اگر مي خواهيد با هم باشيد، 
شرط با هم بودن، توافق و بيان صريح حول اصول است. اصول، مطّول و مفّصل نيست. اصول 

عبارت از چند اصل مهم است:
۱(  اول آنها، اعتقاد عملي به واليت فقيه است؛ يعني اين كه نصيحت او را بشنويد، با جان و دل به 
توصيه و تذكرات او به عنوان طبيب حقيقي شرعي و علمي، عمل كنيد. كسي كه در جمهوري 
اسالمي مي خواهد مسئوليتي را احراز كند، شرط اساسي آن ]اين است كه[ اعتقاد حقيقي و 
عمل به واليت فقيه داشته باشد. من نه مي گويم واليت تنوري و نه مي گويم واليت قانوني. هيچ 
يك از اين دو، مشكل وحدت را حل نمي كند؛ واليت قانوني، خاّص عامه مردم اعم از مسلم و 
غير مسلمان است، اما واليت عملي مخصوص مسئوالن است كه مي خواهند بار مهم كشور را 

بر دوش بگيرند، آن هم كشور اسالمي با اين همه شهيد. 
۲( اعتقاد حقيقي به جمهوري اسالمي و آنچه مبناي آن بوده اس��ت؛ از اخالق و ارزش ها تا 

مسئوليت ها؛ چه مسئوليت در قبال ملت و چه در قبال اسالم. 
۳( به كارگيري افراد پاكدست و معتقد و خدمتگزار به ملت، نه افرادي كه حتي اگر به ميز يك 

دهستان هم برسند خاطره  خان هاي سابق را تداعي مي كنند. 
۴( مقابله با فساد و دوري از فساد و تجمالت را شيوه خود قرار دهند. 

٥( در دوره حكومت و حاكميت خود در هر مسئوليتي، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت بداند 
و خود خدمتگزار واقعي، توسعه گر ارزش ها باشد، نه با توجيهات واهي، ارزش ها را بايكوت كند. 

مسئوالن همانند پدران جامعه بايد به مسئوليت خود پيرامون تربيت و حراست از جامعه توجه 
كنند، نه با بي مباالتي و به خاطر احساسات و جلب برخي از آراي احساسي زودگذر، از اخالقياتي 
حمايت كنند كه طالق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند.  حكومت ها 
عامل اصلي در استحكام خانواده و از طرف ديگر عامل مهم از هم پاشيدن خانواده هستند. اگر به 
اصول عمل شد، آن وقت همه در مسير رهبر و انقالب و جمهوري اسالمي هستند و يك رقابت 

صحيح بر پايه همين اصول براي انتخاب اصلح صورت مي گيرد.«

 رأي دادن كافي نيست
همديگر را به رأي دادن تواصي كنيد

آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:
بعضي فكر مي كنند همين كه در انتخابات شركت كردند، رسالتشان 
انجام ش��ده اس��ت. قرآن خالف اين را مي گويد. چرا؟ چون قرآن 
مي گويد: »ان االنسان لفي خسر، اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات و 
تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر«. مي گويد ايمان و عمل صالح، انسان 

را از خسران نجات مي دهد اما نه به تنهايي!
رأي دادن، مثل ايمان و عمل صالح اس��ت اما »تواصوا بالحق« هم 
الزم است. رأي دادن الزم است، اما كافي نيست. اگر كسي خانواده 
خودش را توصيه به شركت در انتخابات نكند، همسايه هاي خودش 
را توصيه نكند، دوستان خودش را توصيه نكند و براي اين كار، تبليغ 
نكند، طبق آيه قرآن از جمله زيانكاران است. هم آن كسي كه شركت 
نكند و هم آن كسي كه شركت كند و تبليغ نكند، زيانكار هستند. 
منبع: كانال تلگرامي »نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري شيرازي«

   آينه نفس

    تصوير منتخب

    صفحه توئيتري Khamenei. ir با انتشار تصوير فوق جمله اي از رهبر انقالب را 
توئيت كرد:  انتخابات براي كشور افتخار است، فرصت است، امكان است، ذخيره است 

كه اگر شركت پُرشور مردم باشد، يقيناً به آينده كشور كمك خواهد كرد.


