
كانال تلگرامي منصوب به »استاد محمدعلي موحد« به نقل از ايشان نوشت: »دو چيز به 
زندگي معنا مي دهد: دوست داشتن و خدمت كردن. . . بهترين خدمتي كه مي توان كرد اين 

است كه بايد كاري كرد كه فكرها َجال و روشنايي و عمق بيشتري پيدا كند.«

براي خدا باشد، هيچ اختالفي نيست
غالمي اراكي، هيئت علمي دانشگاه خوارزمي در توئيتي نوشت: چقدر زيبا 
گفت پير مراد كه اگر ۱۲۴هزار پيغمبر در تهران جمع شوند، اختالف نميكنن 
زيرا همه آنها براي خدا كار ميكنن! روحت شاد يگانه دوران... #امام_خميني 

 دوقطبي ۱۴۰۰
 دوقطبي آدم ها و احزاب نيست

كبري آسوپار در توئيتي نوشت: دوقطبي انتخابات ۱۴۰۰، دوقطبي آدم ها و 
احزاب نيست؛ دوقطبي رأي دادن و ندادن است. اين دوگانه، دوقطبي هاي 
سنتي را به هم مي زند. طوري كه احمدي نژاد و موسوي و فائزه هاشمي 
يك سوي قطب هستند و انقالبي ها و اصولگرايان و بهزاد نبوي و ظريف و 

كارگزاران سوي ديگر. خاتمي هم طبق معمول وسط لحاف!

به شخصيت نامزدها هنگام رأي دادن 
توجه كنيم

رضا پورحسين در توئيتي نوشت: شخصيت هاي كاريزماتيك و رشديافته، 
در تحقق برنامه هاي خود موفق تر عمل مي كنند. قدرت بسيج كنندگي، 
هماهنگي و ايجاد انگيزه براي حركت هاي ب��زرگ ملي در اينگونه افراد 
بيش از ديگران است. پيشنهاد مي كنم براي انتخاب درست، به »انسجام« 

و رشديافتگي شخصيت نامزدها نيز توجه شود. #من_ رأي_ ميدهم

    امير عبداللهيان:
اندك سياسيوني كه از داخل كشور با دشمن 
خارجي هم صدا شده و »نه به صندوق رأي« 
را تبليغ مي كنند، درك درستي از منافع ملي، 
امنيت ملي، دموكراس��ي و دشمن شناسي 
ندارند. #انتخاب��ات_۱۴۰۰ #جمهوري_

اسالمي_ايران #رياست_جمهوري
   پرستو پرهامي:

م��ن در انتخاب��ات ش��ركت مي كنم چون 
رنج هاي بسياري كش��يده ايم تا ايران روي 
پاه��اي خود بايس��تد. #انتخاب��ات۱۴۰۰ 

#من_ رأي_ميدهم
   مهدي فضائلي:

شناسنامه حاج قاسم جاي خالي براي مهر 
انتخابات نداشت! سرلشكر شهيد سيدمحمد 
حجازي: براي اينكه مكتب شهيد سليماني را 
بشناسيد بايد به برگ هاي شناسنامه  او نگاه 
كنيد. در شناسنامه  حاج قاسم جاي خالي 
براي مهر زدن نبود؛ او اصرار بر شركت در همه  

انتخابات ها داشت. #من_ رأي_ميدهم
   مجتبي رضاخواه:

همانطور كه واكس��ن ندادند و س��اختيم، 
ساير مشكالت كشور هم قابل حل هستند؛ 
با تكيه ب��ر تخصص جوان��ان و باتجربه ها. با 
مشاركت فعال و گسترده در انتخابات، حل 
مشكالت كالن كش��ور را مطالبه مي كنيم. 

#من_رأي_ميدهم
   حامد حسينيان:

قهر با صندوق هاي رأي، مثل فرار از خانه به 
نشان قهر با پدر و مادر است ؛ خودمان چهار 

سال آواره مي شويم. #من_رأي_ميدهم
   نادر مهدوي:

اگر ما حضور پيدا نكنيم بر سر صندوق هاي 
رأي دشمنان و بدخواهان تصورات ديگري 

مي كنند. حتي اگر هيچ ي��ك از نامزدها را 
قبول نداشته باش��يم ولي بايد حضور پيدا 
كنيم. مسلماً خالي كردن ميدان، منجر به 
جسور شدن دشمنان و بدخواهان مي گردد. 

#من_رأي_ميدهم
   محسن زمان پور:

ما اگه رأي نديم، انگار به اوني كه بدتره رأي داديم!
   حامد صراف پور:

چرا دش��منان ايران )نتانياهو، بن س��لمان، 
رجوي و. . .( جمع شده اند و مي گويند »رأي 

ندهيد؟« ول��ي تك تك ما به خاط��ر ايران و 
به خاطر خون صدها هزار ش��هيد، به ش��ما 

مي گوييم #من_رأي_ميدهم
   سجاد ميرزاپور:

جمهوري اس��المي را غبار گرفته. خانه غبار 
گرفت��ه را خ��راب نميكنن بلكه غب��ار  روبي 
ميكنن. انتخابات ۱۴۰۰ س��ال غب��ار روبي 
جمهوري اسالمي است. #من_رأي_ميدهم

   مهدي رحماني:
منافع ملت ها در عرص��ه  بين الملل از طريق 

دولت متبوع كشورش��ان پيگيري مي شود، 
لذا دولتي كه ب��ا حضور حداكث��ري مردم 
شكل گرفته باش��د در تعامالت بين المللي 
خود اقتدار بيشتري خواهد داشت. #من _ 

رأي_ميدهم
   علي اكبر ميرزايي:

داعش رفت... ترامپ رفت... نتانياهو رفت... 
و اين جمهوري اس��المي ايران است كه به 
پشتوانه مردمي همچنان باقيست.... جاويدان 

ايران... #من_رأي_ميدهم
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جاي خالي براي مهر انتخابات نداشت

دعوت كاربران شبكه هاي اجتماعي به مشاركت حداكثري در انتخابات رياست جمهوري

يك روز مانده به سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شور انتخابات شبكه هاي اجتماعي 
بيشتر و بيشتر مي شود. كاربران نه فقط از كانديداي مورد حمايت خود دفاع مي كنند بلكه نگاهي 
هم به فضاي حقيقي دارند تا شور آن و مشاركت مردمي نيز افزايش يابد. كاربران با داليل مختلف 

شهروندان را به شركت در انتخابات و انتخاب اصلح دعوت مي كنند. آنها باور دارند كه شركت در 
انتخابات موجب سربلندي و اقتدار ايران در مجامع بين المللي خواهد شد و فرداي بهتري براي ايران 
رقم خواهد زد. در ادامه بخش هايي از داليل كاربران و توئيت هاي آنها را در اين خصوص 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.

چكيده اي از يادداشت سارا ارجمند در كانال 
تلگرامي »زوميت« را در ادامه مي خوانيد: بايد 
خوشحال باشيم كه هنوز شواهدي از تماس 
با تمدن هاي فرازميني به دست نيامده است، 
زيرا تالش براي برقراري ارتباط با فرازميني ها 
)در صورت وجود( مي تواند به ش��دت براي 

تمدن انسان خطرناك باشد. 
در طول ۶۰ س��ال گذشته دانش��مندان با 
تلس��كوپ هاي راديويي به جس��ت وجوي 
فرازميني ها پرداختند و در انتظار سيگنال هاي 
احتمالي فرازميني ها از ستاره هاي دوردست 
ماندند. بخش عمده اي از اين تالش ها توسط 
مؤسس��ه  جس��ت وجوي هوش فرازميني 
)SETI( در كاليفرنيا سازماندهي شدند، اما 
تاكنون هيچ موفقيتي به دست نيامده است. 
برخي دانشمندان به دنبال برنامه اي فعال تر به 
 )METI( نام ارسال پيام به هوش فرازميني
هستند. اين برنامه فقط شامل شنيدن نيست 
بلكه شامل ارسال پيام هاي قدرتمند به ديگر 

ستاره ها و برقراري ارتباط است. 
جست وجوي فرازميني ها به مرحله اي باالتر از 
پيچيدگي فناوري رسيده است؛ در نتيجه بايد 
به ريسك هاي آن هم توجه داشت و قوانيني 
در سطح ملي و بين المللي اعمال كرد. بدون 
نظارت، حتي شخصي با دسترسي به فناوري 
مخابراتي قدرتمند مي تواند بر آينده  زمين 
تأثير بگذارد. به يك دليل ساده فرازميني ها 
مي توانند از نظر فناوري بسيار پيشرفته تر از 
ما باشند: اغلب ستاره هاي كهكشان قديمي تر 
از خورشيد هس��تند. اگر تمدن هايي روي 
برخي سياره ها شكل گرفته باشند در نتيجه 
تمدن هاي زيادي در كهكشان وجود دارند 
كه ممكن است چند ميليون سال از تمدن ما 
پيشرفته تر باشند. ممكن است بسياري از اين 

تمدن ها گام هاي قابل توجهي براي اكتشاف و 
مستعمره سازي كهكشان برداشته باشند. 

از اي��ن رو راز بزرگي به ن��ام تناقض فرمي 
)Fermi Paradox( مط��رح مي ش��ود. 
اين تناقض نش��ان مي دهد كه چرا تاكنون 
هيچ تمدن فرازميني را مشاهده نكرده ايم. 
جواب هاي زيادي پيش��نهاد ش��ده است. 
بر اس��اس يكي از اين جواب ها تمدن هاي 
فرازميني  به ي��ك دليل مه��م از برقراري 
ارتباط خودداري مي كنند: ارسال سيگنال 
مي تواند فاجعه بار باش��د. در ط��ول تاريخ 
زمين ش��اهد اتفاق هاي متع��ددي هنگام 
برخورد تمدن ها با فناوري هستيم، فناوري 
پيشرفته تر يك تمدن مي تواند باعث نابودي 
يا مستعمره سازي تمدني ديگر شود. نسخه  
كيهاني اين اتفاق��ات مي تواند دليلي براي 
سكوت تمدن هاي فرازميني احتمالي باشد، 
زيرا نشان دادن خود مي تواند به معني به دام 

افتادن يا شكار شدن باشد. 
فعاليت هاي METI در ازاي دس��تاوردهاي 
اندك مي توانند ريس��ك هاي زيادي تحميل 

كنند، اما اين نگراني ها حاميان اين فعاليت ها 
را متقاعد نمي كنند. داگالس واكوچ از مؤسسه  
بين المللي MET معتقد است نيازي به نگراني 
براي خطر تهاجم فضايي نيست. در طول يك 
قرن اخير سيگنال هاي راديويي و تلويزيوني 
متعددي به فضا ارسال شده اند و تمدن هاي 
پيشرفته تر از ما احتماالً اين سيگنال ها را كشف 
كرده اند. اگر مي خواس��تند به ما حمله كنند 

حتماً تاكنون اين كار را انجام داده بودند. 
واكوچ معتقد است در ارزيابي ريسك ها نه تنها 
بايد ريسك ناشي از يك اقدام بلكه بايد ريسك 
اقدام نكردن را هم در نظر گرفت. دنياي كنوني 
با تهديد هاي بالقوه  متعددي مثل گرمايش 
جهان��ي و بي ثباتي محيطي روبه روس��ت و 
ممكن است تمدن هاي پيشرفته تر در گذشته 
با اين مشكالت روبه رو شده و برايشان راه حلي 

پيدا كرده باشند. 
اگر بشريت حين تالش با تماس با فرازميني ها 
با پيامدهايي روبه رو شود، بايد افراد بيشتري را 
در تصميم گيري درباره  اقدام هوشمندانه سهيم 
كرد و اين وظيفه نبايد صرفاً بر عهده مجموعه اي 

از ستاره شناسان راديويي قرار بگيرد. 
امروزه هيچ منعي براي ارتب��اط با فرازميني ها 
وج��ود ن��دارد. پژوهش��گران SETI از برخي 
پروتكل هاي غير رسمي براي برقراري ارتباط با 
فرازميني ها استقبال كرده اند، اما اين پروتكل ها 
هنوز تا مرحل��ه  قانوني  ش��دن فاصل��ه دارند، 
زيرا تاكن��ون صحبت درباره  مالق��ات يا تماس 
با فرازميني ه��ا با وجود منطق��ي بودن چنين 
رويدادي هنوز در سطح فرضيه باقي مانده است. 
 البته حتي گوش دادن به سيگنال ها مشكالت 
نظارتي خود را دارد: براي مثال اگر شخصي 
بتواند سيگنالي فرازميني كشف كند، بايد 
براي پاس��خگويي و چگونگي پاس��خ دادن 
تصميم گيري شود. قطعاً چنين اقدامي نتيجه  
تصميمي جمعي اس��ت و مي تواند زندگي 
بش��ر را تهديد كند اما فعاًل هيچ مكانيسم 
نظارتي وجود ندارد. هر فرد يا ملتي مي تواند 

به خواست خود سيگنال هايي ارسال كند. 
SETI در سال ۲۰۱۵ برنامه  ۱۰ ساله اي به 
ن��ام Breakthrough Listen با بودجه  
۱۰۰ ميلي��ون دالري آغاز ك��رد؛ در نتيجه 
سيگنال هاي بيشتري ثبت و از توان محاسباتي 
بيشتري براي تحليل سيگنال هاي ضبط شده 
استفاده خواهد كرد. نمي توان پيش بيني كرد 
چقدر با كشف فرازميني ها فاصله داريم اما بر 
اساس تخمين هاي گرتز، شانسمان صد برابر 

گذشته افزايش يافته است. 
هر دو مس��ير گوش دادن به فرازميني ها يا 
تالش براي برقراري ارتباط با آنها به مرحله اي 
رسيده كه مستلزم بحث  عمومي و گسترده و 
همچنين قانونگذاري است. رهبران ملت ها 
بايد در اين راس��تا تالش كنن��د و از طريق 
سازمان ملل اقدامي هماهنگ انجام دهند 

وگرنه ممكن است خيلي دير شود. 

خطرتماس با فرازميني ها برای تمدن بشر!

اميرعلي ابوالفتح در توئيتي نوشت: اول از دشمنان خارجي جاسوسي كردند؛ سپس نوبت 
به متحدان خارجي رسيد؛ حاال هم فاش شده كه دولت امريكا در خانه، از اعضاي كنگره 

جاسوسي كرده است. وقتي براي جاسوسي، مرزي وجود نداشته باشد. 

2 عامل معنابخش به زندگيوقتي براي جاسوسي مرزي نيست

 شارژ بيسيم دستگاه هاي الكترونيكي 
به كمك بدن انسان!

كانال تلگرامي »كليك« خبر داد: اين راهكار 
اساساً براي رفع مشكالت ناشي از موانع انساني 
حين فرآيند شارژ بيسيم مطرح شده است. 
سيستم جديد به جاي ارسال پرتوهاي انرژي 
محيط پيرامون كارب��ر، او را به يكي از اجزاي 
دخيل در فرآيند تبدي��ل مي كند.  ابتدا يك 
فرستنده روي منبع تغذيه )مثالً اسمارت واچ( 
قرار مي گيرد. سپس سيستم به واسطه بدن انسان انرژي را مهار كرده و از آن براي شارژ  بيسيم 
دستگاه هاي الكترونيكي نزديك كاربر كه مجهز به گيرنده هستند استفاده مي كند. تراشه هاي 

كوچكي در فرستنده و گيرنده به كار گذاشته شده اند كه فرآيند انتقال را ممكن مي سازند. 

زندگي ژاپني در كافه هاي سايبري
الهام عابديني، دانش آموخته مطالعات ژاپن در 
رشته توئيتي با انتشار تصاويري از جنس تصوير 
فوق نوشت: حدود ۵۴۰۰ نفر در ژاپن از آنجايي 
كه پولي براي اجاره خانه يا هتل كپسولي ندارند، 
با پرداخت پول كمتري ماه ها و سال هاست در 
كافه هاي س��ايبري يا كافي نت ه��ا »زندگي« 
مي كنن��د؛ اتاقك ه��اي ۴ متري ب��ا اينترنت 
پرسرعت، كامپيوتر، صندلي تخت شو يا رختخواب. اكثرشون سرويس حمام و توالت هم دارند.  تقريباً 
همه كافه هاي سايبري پس از دنياگيري كرونا براي اعمال محدوديت هاي كرونايي تعطيلي شدند كه 
سبب شد دوباره هزاران نفر آواره خيابان بشن. همين موضوع باعث انتقادهاي زياد و جدي شد چون 
اين افراد خانه اي نداشتن و اغلب ناچار به كارتن خوابي شدند.  فقط در توكيو، هر شب ۱۵هزار نفر در 
اينترنت كافه مي خوابند؛ يعني جدا از اون ۵۴۰۰ نفري كه رس��ماً در اين كافه  س��ايبري  ها زندگي 

مي كنند، هزاران نفر هم چند روز در ماه يا موردي و ساعتي از آن استفاده مي كنند.

مشاركت در انتخابات را جدي بگيريم
حميد خوش آيند در كانال تلگرامي خود نوشت: انتخابات مظهر اراده ملي و مهم ترين نماد حكومت 
مردمي و مبتني بر دموكراسي است. اهميت انتخابات به قدري است كه در كشورهاي مختلف 
جهان به خصوص در اروپا و امريكا در ادوار مختلف انتخاباتي، نظام های سياسي و دولت ها تالش ها 
و هزينه هاي بااليي براي افزايش سطح مشاركت مردم به كار مي گيرند.  در متون و مكاتب علوم 
سياسي رابطه مستقيمي بين تحقق اراده مردم و امنيت و استحكام پايه هاي يك دولت - ملت 
وجود دارد؛ در دنياي مدرن اعتماد و التزام به اراده جمعي با استفاده از سازوكارهاي نوين، عامل 
سرنوشت سازي در تمشيب امور است.  در جمهوري اسالمي ايران، صندوق رأي، همواره يكي از 
ابزارهاي مهم مشاركت مردم در ابعاد گوناگون سرنوشت كشور بوده است. در مقطع كنوني نيز كه 
جمهوري اسالمي در شرايط حساسي به سر مي برد، همچون سابق مي توان از طريق صندوق رأي 
كه به منزله قلب در بدن است، اراده و نقش آفريني جمعي را به نمايش گذاشت و در شريان هاي 
مديريتي و اداره كشور روح و خون تازه اي دميد.  مش��اركت در انتخابات و انتخاب گزينه اصلح 
يكي از مؤلفه هاي بسيار مؤثر و راهبردي در تحكيم و تقويت پايه هاي قدرت ملي در سطح منطقه 
و بين المللي، ارتقاي قدرت چانه زني جمهوري اسالمي در مناسبات دو و چندجانبه كشورهاي 
جهان، تأمين حداكثري منافع و امنيت ملي، بهبود شاخص هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و 
كاهش فشارهاي بين المللي است. در اهميت انتخابات همين بس كه دولت بايدن تصميم گيري 
نهايي در خصوص تعيين وضعيت تحريم ها عليه ايران را به حجم مش��اركت مردم در انتخابات 
موكول كرده اس��ت. اينكه يك صندوق رأي پُر و نيمه پُر و خالي نق��ش مهمي در ميزان قدرت 
چانه زني يك دولت در مذاكرات بين المللي و پيگيري ديپلماسي اقتصادي و انعقاد قراردادهاي 
تجاري را دارد نبايد دست كم گرفت. كمااينكه ما هم در تعامالت خارجي مان با كشورهاي خارجي 

نگاه ويژه اي به ميزان پايگاه و جايگاه مردمي دولت هاي كشورهاي هدف داريم. 

فالني غلط كرد!
داود مدرسيان در كانال تلگرامي »عالَم سياست« 
نوشت:  گفت: »ميخوام برم مراسم فاتحه مرحوم 
فالن��ي.« گفتم: »مرحوم فالني ت��و وصيتنامه ش 
نوشت، بخاطر كرونا، لطفاً كسي فاتحه من نياد.« 

گفت: »فالني غلط كرد شكر هم خورد!«
حكايت اين روزهاي برخي طرفداران نامزدهاست 
كه خالف نظ��ر نامزده��اي انقالبي، ب��ه يكديگر 
مي پرند . اين به آن مي گويد مناف��ق! آن به اين مي گويد بي بصيرت! يكي از گوش��ه ديگري 
مي گويد منفعت طلب! ديگري فرياد مي زند نان به نرخ روز خور! آن يكي پيام مي دهد ديگر 
از چش��م ما افتادي و محبوبيتي بين ما نداري، ديگري پيامك مي دهد چقدر گرفتي و وعده 

چه بهت دادند... !
اين مدل كنش��گري را نمي دانم برخي از ماها كجا آموختيم! يك عزيزي كه سال هاي سال، 
در حال شمشيرزني اس��ت و مورد حب و بغض مفس��دين و مغرضين بوده را به راحتي چون 

هم نظرمان نيست تا مرز تكفير پيش مي بريم!
عزيزان انقالبي و دوست داشتني ام! به گونه اي در حمايت از نامزدها، همديگر را تكفير نكنيم. 
خود نامزدها هم نظرشان اين مدل رفتارها نيست. به گونه اي حرف نزنيم كه اگر نامزد مورد 
نظرمان حرفي زد يا رفتاري كرد ما بسوزيم و پش��يمان شويم! مي ترسم برخي به كانديداي 

دلخواهشان فردا هم بگويند تو غلط كردي اين موضع را گرفتي يا آن كار را كردي!

چرا تفويض اختيار نمي كنيد؟
اميرعل��ي برج��ي در كان��ال تلگرام��ي 
»دانس��تني هاي اداري، مال��ي و حقوق��ي 
شركت ها و مشاغل« مقاله اي از »HBR« را 
به اشتراك گذاشت. در اين مقاله مي خوانيم: 
تفويض اختيار يك مهارت مهم است. جفري 
ففر، اس��تاد رفتار س��ازماني در دانش��كده 
بازرگان��ي دانش��گاه اس��تنفورد مي گويد: 
»مهم ترين وظيفه شما به عنوان يك مدير، آموزش چگونه فكر كردن و پرسش سؤاالت درست 

به افراد است تا اگر يك روز به مرخصي رفتيد، دنيا براي كارمندان تيره و تار نشود.«
تفويض اختيار براي مديران و سازمان ها سودمند است. اما اين مهم همچنان به عنوان يكي از 
قابليت هاي ناشناخته و توسعه نيافته در مديريت باقي مانده است. يك تحقيق درباره مديريت 
زمان در سال ۲۰۰۷ نشان داد كه نيمي از ۳۳۲ شركت مورد بررسي، درباره مهارت تفويض 
اختيار توسط كارمندانشان نگران بودند. همزمان، تنها ۲۸ درصد از اين شركت ها پيشنهاد 
كردند  براي اين موضوع بايد آموزش الزم داده شود.  شايد متوجه نشويد كه كارها را به طور 
غيرضروري انباشته مي كنيد. با اين وجود، درباره اين مسئله عالئم هشداردهنده اي وجود دارد. 
واكر مي گويد: »يكي از نشانه هاي مشخص عدم تفويض اختيار اين است كه شما ساعت هاي 
زيادي كار و احساس مي كنيد ناگزير به انجام كار ها هستيد، در حالي كه كارمندان كم انرژي 

هستند و اغلب فقط وقت مي گذرانند.«
   بفهميد چرا تفويض اختيار نمي كنيد

مديران به چند دليل تفويض اختيار نمي كنند. بعضي ها كمال گرا هستند و احساس مي كنند 
اگر همه كارها را خودش��ان انجام دهند راحت ترند يا فكر مي كنند آنه��ا بهتر از ديگران كار 
مي كنند. ففر اين حالت را »تعصب خود- برتري« مي نام��د. بعضي ها معتقدند دادن كار به 
ديگران از اهميت آنها مي كاهد و برخي نيز فاقد اعتماد به نفس كافي هستند و نمي خواهند از 
كارمندانشان عقب تر باشند. ففر مي گويد تفاوتي ندارد آگاهي شما از خودتان چقدر باشد، فكر 
نكنيد در مقابل چنين تعصباتي ايمن هستيد. در عوض شما بايد هميشه از خودتان بپرسيد 
چه كاري بايد انجام دهيد تا توازن ايجاد كنيد. واكر اشاره مي كند اگر اجازه دهيد تصورات غلط 
ادامه يابد، مسئله بسيار مشكل خواهد شد و حتي فرهنگ سازماني نيز نمي تواند كمك كند. 

   از تجربيات درس بگيريد
وقتي واگذاري بيشتر كارها را آغاز كرديد، به نتايج هم توجه داشته باشيد و از اشتباهات خود 
ياد بگيريد. از خودتان بپرس��يد چگونه مي توانيد روش خود را بهبود بخش��يد. آيا مي توانيد 
كارهاي بيشتري را واگذار كنيد؟ آيا بايد به زيردستان خود آزادي بيشتري بدهيد؟ آيا الزم 
است نظارت بيشتري بر روند پيشرفت كار داشته باشيد؟ سعي كنيد نسبت به خودتان صبور 
باشيد. ففر مي گويد: »شما در حال گذار از ذهنيت )من همه كارها را خودم انجام مي دهم چون 
از بقيه بيشتر مي دانم( به سمت ذهنيت )من به افراد فرصت يادگيري مي دهم( هستيد«. شايد 

طول بكشد، اما نتيجه بي نظير است.

اگر فقط بخوانيم فايده اي ندارد
س�ؤال: اين نماز خواندن، توبه و... كه براي روز يك ش��نبه ماه 

ذي القعده وارد شده است، تأثيري در ترك گناه دارد؟
آيت اهلل خوشوقت تهرانی)ره(: نه، تا تصميم نگيري، اگر هر 
روز هم اين عمل را انجام بدهي، باز هم گناه خواهي كرد. اينها اگر 
باعث شود تصميم به ترك گناه بگيريد، بله درست مي شود. غالباً 
اين مستحبات به اين منظور است. ماهيتش اين است كه آدم را 
به ترك گناه دعوت مي كند. اگر تصميم گرفتيم درست مي شود، 

واال اگر فقط بخوانيم، فايده ندارد. 
سؤال: آيا در هر يك ش��نبه ماه ذي القعده خوانده شود يا اينكه 

فقط يك بار كافي است؟
فقط يك بار كافي اس��ت. چهار ركعت كه دو تا دو ركعتي است 
منتها فرقش با دو تا دو ركعت اين اس��ت كه در اين نماز بين دو 

ركعت سالم ندارد و مثل نماز ظهر است با يك سالم. 
منب�ع: كانال رسمي حضرت آيت اهلل  خوشوقت تهراني )ره( در 

پيام رسان ايتا

   آينه نفس

    تصوير منتخب
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