
  سيدعليرضاآلداود:
مردم در اين فتنه با عمق جان نش��ان دادند 
 لبيك  يا خامنه اي يك ش��عار نيس��ت، يك 
اعتقاد اس��ت، يك بيعت اس��ت، يك آرمان 
است كه حاضرند برايش جان كه هيچ، همه 

چيزشان را بدهند. 
  آزادهمحمدحسين:

حمايت از جمهوري اسالمي به معناي حمايت 
از رفتارها و ش��يوه هاي غلط امرب��ه معروف و 
نه��ي از منك��ر، حماي��ت از كج اخالقي هاي 
هميش��گي مس��ئوالن در تمام ادوار، نيست! 
حمايت از رهبري و خون شهدايي است كه براي 
لحظه  لحظه  امنيت و آرامش اين روزهاي ما جان 

دادند. خيلي ساده است! كاش مي فهميديد!
  سيدمهردادسيدمهدي:

روز چهارش��نبه در ايران تعطيل رسمي بود. 
روز پنج شنبه هم مدارس تعطيل است. رسانه 
سعودي در اين دو روز ويدئوهايي را نشان داده 

و گفته تجمع دانش آموزان در مدارس در اين 
دو روز! به همين راحتي دروغ مي گويند و اسم 
آن را ه��م مي گذارند جري��ان آزاد اطالعات! 

#لبيك يا خامنه اي.
  احمدكارآمد:

جمالت زيادي به ذهنم آمد تا با هشتگ  لبيك 
 يا خامنه اي توئيت بزنم، اما ديدم جمله ته دلم 
از همه بهتره، حاال ممكنه توئيتري نباش��ه و 
استقبالي هم ازش نشه، جمله اين بود: كاش 
يكبار ديگه بتونم ش��ما رو از نزديك ببينم و 
چشم در چش��م ش��ما بگم:  اي پسر فاطمه، 

آماده ايم آماده... 
  محمدنورآهن:

هر وقت در دفاع از نظ��ام مقدس جمهوري 
اسالمي دچار ترديد شديد، اسامي مريدان و 
دشمنان آن را مرور كنيد. #لبيك يا خامنه اي.

  ميرزاسدهي:
تحريم بيش��تر مي كنه كه آش��وب بسازه، 

آشوب مي س��ازه كه بيش��تر تحريم كنه، 
اين س��و هم ما مقاوم تر مي شيم،  پُرثمرتر، 

سبزتر... #لبيك  يا خامنه اي
  سحرتهراني:

اين جمله آقاي خامن��ه اي كه آرامش بخش 
بود... خي��ال نكنيد اگر چهار نفر كه س��ابقه  
انقالبي دارند از كاروان انق��الب كنار رفتند، 
انقالب غريب است، اين انقالب تا آخر هست و 
به مهدويت وصل خواهد شد و هر كس پياده 

شود باخته است. #لبيك يا خامنه اي
  كاربريبانام»اشكاني«:

امريكا و اسرائيل و آل سعود خواستن، مصي 
علي نژاد و بقيه مزدورها خواستن، دولت هاي 
غربي خواستن، تمام گروهك هاي تروريستي 
و برانداز خواستن، تمام رسانه ها و اكانت ها و 
روبات  ها و سلبريتياي داخلي و خارجي شون 
خواس��تن... و اما نتيجه؟ نش��د چ��ون خدا 

نخواست. #لبيك يا خامنه  اي

  اميرحسينثابتي:
به كوري چشم وهابي، بهائي، منافق، كومله، 
پژاك، س��لطنت طلب، صهيونيست، امريكا، 
انگليس و س��اير مزدوران عالم كه در آرزوي 
براندازي و تجزيه جمهوري اسالمي ايران كفن 

خواهند شد: #لبيك  يا خامنه اي
  محمدمهديمعنوي:

اعتقاد قلبي ماست تا روز آمدن تو بايد اين  پرچم 
را نگه داريم، اي��ن َعلَم زمين بخورد، س��ال ها 
ظهورت عقب مي افتد، مي دانيم اگر مسلم را در 
كوفه بزنند، حسين)ع( را در قتلگاه ذبح مي كنند 
و ما اين بار نخواهيم گذاشت علمدارت تنها بماند. 

اللهم عجل لوليك الفرج #لبيك يا خامنه اي
  مهدينجفي:

هميشه با يه سخنراني به موقع و كامل تمام 
نقشه هاي دشمنان رو كه ماه ها براي اون كار 
كرده بودن رو نقش برآب ميكنه، براي سالمتي 

و صالبت شون صلوات. #لبيك يا خامنه اي

»لبیك يا خامنه اي« اعتقاد و بیعت ماست
واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهبياناترهبرمعظمانقالبدرخصوصاغتشاشاتاخير

پسازبياناترهبرمعظمانقالبدرخصوصاغتشاشاتاخيردرپيفوتمهسااميني
ورهنمودهايايش�اندرخصوصتوجهبهدس�تهايخارجيهدايتگراغتشاشات،
كاربرانشبكههاياجتماعيدرتوئيتهاييباهشتگلبيكياخامنهايبهاينسخنان

واكنشنش�اندادند.كاربرانباتأكيدبرفرمايش�اترهبرمعظمانقالبازدستهاي
خارجيپش�تپردهاغتشاش�اتاخيروازنقشرس�انههايس�عوديوانگليسيدر
اغتشاشاتسخنگفتند.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانرامروركردهايم.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

    تصویر منتخب

 كتاب هاي اخالق
نیرومندترین انگیزه آرامش خاطر است

عالمهمحمدرضاحكيمي)ره(:
هنگامي كه تاريكي هاي پرامتداد مفاسد، جان و دل انسان را در ژرفناي 
پروحش��ت خويش فرو مي برد و تباه گري بي فضيل تان، آهنگ موزون 
حيات را ناهنجار مي سازد و فضاي زندگي از خشونت رفتار ستمگران تيره 
مي گردد، تنها كتاب هاي اخالق است كه مانند فروغي پرنفوذ توجه انسان 
را جلب مي كند و با پرتو دامن گستر خود به زندگي پاك و غيرآلوده اي 
نويد مي دهد. آري اين صفحات تابناك نوش��ته هاي اخالقي اس��ت كه 
نيرومند ترين انگيزه آرامش خاطر بشردوستان دلسوز است و دست كم 
بخشنده اين اميد هست كه شايد روزي توده هاي منحرف و اجتماعات 
صدمه ديده و آسيب رسيده ، از اين  همه انحراف و پرده دري دست شويند و 

با خواندن اين كتب به سوي نيك بختي و فضيلت سوق داده شوند. 
منبع: كانال تلگرامي »محمدرضا حكيمي« به اس��تناد كتاب 

»فرياد روزها« ص۴۲.

   آیينه نفس

پروژه امنیتي اول مهر كه رهبري اشاره كردند، چه بود؟

علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت در واكنش به تحريم وزير كشور و  وزير ارتباطات 
از س��وي امريكا توئيت كرد: اين روال نخ نما شده امريكاست؛ آش��وب بسازد و پس از آن 

تحريم كند!

حس��ين دليريان توئيت كرد: روز گذشته با تس��ت موفق زيرمداري بلوك انتقال مداري 
سامان، ايران به جمع معدود كش��ورهاي دارنده اين فناوري مهم فضايي پيوست. دست 

مريزاد به بروبچه هاي پژوهشگاه فضايي و سازمان فضايي ايران.

مهدي جهان تيغ��ي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: كار دشمن نشستن روي زخم جامعه 
و حادثه آفريني از طريق آن اس��ت و در اين 
ترديدي نيست. در همه حوادث تلخ اجتماعي 
و سياسي سال هاي گذش��ته دشمن ورود 
كرده است. در پرونده مهس��ا اميني ميزان 
فعاليت دش��من بيش از حد معمول آشكار 
است، هزاران محتوا جهت دار منتشر كردند 
كه به وضوح در آن به آشوب كشيدن كشور، 
اعتصاب، شكستن اقتدار امنيتي و انتظامي 
كشور، زير س��ؤال بردن اعتقادات اسالمي، 
تحريك به اقدامات تروريس��تي در ش��مال 
غرب و جنوب شرق كش��ور و سوريه سازي 

ايران ديده مي شود. 
حتي فيلم هاي آموزش س��اختن بمب هاي 
دست س��از، نح��وه ش��ورش و اعتص��اب و 
حتي معرفي نق��اط و مراكزي ك��ه بايد در 
اولويت اعتصاب ق��رار بگيرند و نحوه مقابله 
و آسيب رس��اندن ب��ه نيروه��اي امنيتي را 
عماًل در رس��انه هاي خود نمايش دادند كه 
هيچ رسانه رسمي در جهان چنين كاري را 
نمي كند و تنها رسانه هاي وابسته به گروه هاي 
تروريستي چنين رويه اي دارند، اما شما به 
صراحت مش��اهده مي كنيد كه بي بي سي 
فارسي و ايران اينترنشنال دقيقاً همين كار را 
مي كنند و عمالً مجري عملياتي طرح از قبل 
برنامه ريزي شده اغتشاش در شب و اعتصاب 

در روز بودند و همچنان هستند. 
پروژه اي كاماًل امنيتي كه نقش اين دو رسانه 
در آن هدايتگري و بسترسازي آن است و يكي 
با صراحت بيشتر و ديگري به صورت تلويحي 

آن را اجرايي كرد و البته در همان گام هاي اول 
باقي ماندند. اما دقيقاً اينجاس��ت كه اهميت 
نقش آفريني خواص در اين ن��وع بزنگاه هاي 
سياسي و امنيتي خود را نشان مي دهد، زيرا اين 
طراحي ها براي آنكه در افكار عمومي اثر بگذارد، 
نيازمند مواضعي از طرف خواص داخلي براي 
تكميل پازل و معتبر شدن روايت آنها در محيط 
داخلي ايران است. قضيه مهسا اميني را دوباره 
با دقت مرور كنيد. دشمن نيازمند اين بود كه 
از همان ابتدا افكار عمومي بدون تحقيق و بدون 
معطل ماندن براي اظه��ار نظر مراجع قانوني 
باور كند كه مرگ مهسا اميني يك قتل توسط 
نيروي انتظامي بوده است. براي معتبرسازي 
اين روايت به ش��دت نياز داشتند كه در افكار 
عمومي ايران اين نوع روايت از ماجراي مهسا 
اميني در داخل معتبر شود و برخي از خواص 
ولو از سر دلسوزي اين خدمت را رايگان و راحت 

براي شان انجام دادند. 

اما رهبري فرمودن��د: »اگر قضيه  اين دختر 
جوان ه��م نبود، يك بهانه  ديگري درس��ت 
مي كردند براي اينكه امسال در اول مهر كشور 

ناامني درست كنند.«
دشمن پس از شكست مجدد پروژه تابستان 
داغ در ايران در بستر نارضايتي هاي اقتصادي، 
اين بار سراغ اجراي يك پروژه جديد امنيتي از 
طريق شكاف هاي فرهنگي و اجتماعي رفت. 
از مدت ها قبل با كم��ك يك ضلع داخلي با 
تخريب و ايجاد شبهات فراوان بر اي گشت 
ارش��اد كه به نس��بت ديگر مأموريت هاي 
پليس از كوچك تري��ن واحدهاي عملياتي 
اس��ت، به عنوان نقطه اي براي ايجاد حس 
نف��رت از نيروه��اي انتظامي ق��رار دادند تا 
در بزن��گاه بتوانند نيروهاي تحريك ش��ده 
انتقامج��و خودجوش به هم��راه گروه هاي 
سازماندهي شده را به صحنه درگيري و بستر 
ملتهب ايجاد شده هدايت كنند. همچنين 

تالش كردن��د دوقطب��ي كاذب باحجاب و 
بدحجاب درس��ت كنند تا ابزاري شود براي 
به سرانجام رساندن پروژه امنيتي اصلي كه از 

قبل طراحي كرده اند. 
اين در حالي است كه روند علمي كشور گرچه 
با همت حاكميت در ايام كرونا همچنان روند 
خود را ادامه داد ولي با بازگش��ايي حضوري 
دانشگاه ها در امسال سير جهشي دوباره اي 
به خود مي گرف��ت و اين موض��وع كه يكي 
از اصلي تري��ن زيرس��اخت هاي تقويت هر 
چه بيش��تر ايران قوي است، تحملش براي 
دشمنان ايران س��خت بود و است. از سوي 
ديگر روي كارآمدن جريان انقالبي س��بب 
بازگشت دانش��گاه به جايگاه حل مشكالت 
كشور و فاصله گرفتن از محل نزاع ها و محل 
جوالن جريانات سياسي شد و اين موضوع 

براي دشمن مطلوب نبود. 
به همين دليل براي دشمن اول مهر ماه و آغاز 
بازگشايي پرشور دانش��گاه و مدارس پس از 
كرونا، زمان فرا رسيدن هنگامه اجرايي كردن 
عمليات آشوب و اغتش��اش و سرگرم سازي 
كشور به حوادث و حاش��يه ها بود، اما وفات 
مرحوم مهسا اميني و بستر فراهم شده پس از 
آن، سبب شد پروژه آشوب در مهر ماه را زودتر 
از زمان تعيين شده شروع كنند. در هر صورت 
پس از خيابان، دانشگاه بس��تر اصلي اجرا و 
ادامه اين پروژه ضدامنيتي است و بخشي از 
قشر پيشرو دانشجو بيش از گذشته بايد دقت 
كند كه ناآگاهانه در بازي پيچيده امنيتي از 
قبل طراحي شده كه موجوديت خود ايران را 

هدف گرفته، قرار نگيرد. 

روال نخ نماشده امریكا یك موفقیت فضایي دیگر

گفت و گو به جاي صف كشي
سعيد آجرلو با اشاره به جلسه بررسي 
و تحليل اغتشاشات اخير در دانشگاه 
تهران نوشت: اقدام نمادين دانشگاه 
تهران در برگزاري چنين جلسه اي 
واكنش درست يك نهاد آموزشي به 
يك مسئله اجتماعي است. اساساً كار 
علوم انساني و به ويژه علوم سياسي و 
اجتماعي دس��تيابي به پشت پرده 
روندهايي است كه در جامعه حس مي شود. استادان حاضر در جلسه چهره هاي دو جناح اصلي 
سياست داخلي ايران را تشكيل مي دهند كه عالوه بر دانش آكادميك، تجربه هاي فراواني در 
امور سياسي و اجرايي داش��ته و در نقطه وصل دانشگاه و سياس��تگذاري و اجرا قرار دارند، 
بنابراين توقع مي رود حاصل گفت وگوي آنها مسيري درست و واقع بينانه را در دسترس قرار 
دهد.  مهم تر از آنچه گفته مي شود، احس��اس نياز به گفت وگو و برقراري شرايط فهم كردن 
مسائل است. »ساده سازي مسائل« اجتماعي به اندازه »مسدود دانستن راه حل« خطرناك 
است. ما اكنون نيازمند شناخت مسائل، گفت وگو درباره آنها و رسيدن به اجماعي در سطح 
راه حل با هدف احياي سرمايه اجتماعي هستيم.  جلسه دانشگاه تهران در نقطه مقابل وقايع 
دانشگاه شريف است، گفت وگو به جاي صف كش��ي ميداني و شعار ركيك. اين را بگذاريم به 

حساب خصلت علوم انساني كه مهارت گفت وگو و مدارا را بهتر از هر علمي به ما مي آموزد. 

راهبردي اشتباه در دهه۹۰
مسعود براتي در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت:  يكي از داليل روشن درجا 
زدن اقتصاد ايران در دهه90، انتخاب 
اش��تباه »راهبرد مذاكره براي رفع 
تحريم« به عنوان اولويت اول بود كه 
نه تنها رف��ع تحريم پاي��دار حاصل 
نكرد، بلكه نتيجه اش معطلي اقتصاد 
و تش��ديد تحريم ها بود ك��ه ضربه 
بيشتري به اقتصاد ايران وارد كرد.  اين راهبرد، مطلوب امريكا بود كه به درون ايران منتقل شد 
و در دهه90 و با انتخاب روحاني به راهبرد حاكم در سياست خارجي و اقتصاد ايران تبديل 
شد. حتماً اگر اين راهبرد اشتباه انتخاب نمي شد و از همان ابتدا راهبرد خنثي سازي تحريم 
دنبال مي شد و معطل مذاكره و  توافق نمي شديم، رشد اقتصادي ايران يك دهه درجا نمي زد. 
حاال آنهايي كه از روي ناداني، عمد يا هر چيز ديگري بر درست بودن آن مسير اشتباه تأكيد 
مي كردند، صحبت از نااميدي طبقه متوسط جامعه مي كنند و به دنبال منافع خود هستند. 

شناخت انواع استدالل ها، الزمه تفكر نقدي
كانال تلگراني »تفكر انتقادي« نوشت: متفكر 

نقاد انواع استدالل  را تشخيص مي دهد:
۱( استدالل استقرايي: معناي لغوي 
اس��تقرا يعن��ي جس��ت وجو كردن، 
پژوهش كردن و در پي چيزي رفتن. 
استدالل استقرايي به اين معناست كه 
بتوانيم با مشاهده، آزمايش يا بررسي 
موارد متعددي كه ب��ه طريقي واحد 
رخ مي دهند، به نتيجه اي كلي برسيم. مثاًل با مش��اهده موارِد متعدِد تأخير همكارمان نتيجه 
بگيريم كه او همواره دير به محل كار مي آيد يا با پژوهش در چند مدرس��ه در خصوص ارتباط 
پيشرفت درسي دانش آموزان با وضعيت اقتصادي آنها، به اين نتيجه برسيم كه پيشرفت درسي 
دانش آموزاِن برخوردار بهتر از دانش آموزاِن كم برخوردار است. با كمي دقت متوجه مي شويم كه 
استدالل استقرايي قطعيت ندارد و با مشاهده يك يا چند مورد خالِف آن، اعتبار قبلي خود را از 
دست مي دهد. اگر همكارمان يك بار زود به محل كار بيايد، ديگر نمي توانيم بر ادعاي پيشين خود 
باقي بمانيم، بلكه صرفاً مي توانيم بگوييم او غالباً دير مي آيد. اگر موارد متعددي از پيشرفت درسي 
دانش آموزاِن كم برخوردار مشاهده شود، آنگاه از اعتبار نتيجه اي كه قبالً گرفتيم كاسته مي شود. 
بنابراين متفكر نقاد بايد متوجه باشد كه شواهد هر قدر پرشمار باشد و داليل هر قدر محكم باشد، 
در حكم اثبات قطعي ادعا نيست، بلكه صرفاً ميزان اطمينان به درستي نتيجه را نشان مي دهد، 
از اين رو وقتي با اين عبارت مواجه مي شود كه »پژوهشگران ثابت كرده اند فالن و بهمان« به عدم 
قطعيِت نتيجه پژوهش ها توجه دارد و بر اساس قوت و ضعف پژوهش، ميزان اعتماد خود به آن را 
مشخص مي كند. آنچه متفكر نقاد بايد ارزيابي كند، متقاعدكنندگي استدالل است كه بسته به 

درستي روند استدالل و قوت و ضعف آن، استدالل متقاعدكننده به شمار مي رود. 
۲( استدالل تمثيلي: در اين نوع استدالل تالش مي شود بر اساس شباهت ميان دو چيز، حكمي را كه 
براي يكي درست است براي ديگري هم درست بدانيم. مثالً بگوييم چون مي توانم با خودروي خود 
رانندگي كنم، پس با هر خودروي ديگري هم مي توانم رانندگي كنم يا بگوييم چون من و دوستم هر 
دو در يك رشته تحصيل كرديم، پس اگر يكي از ما كار پيدا كرد، حتماً ديگري هم كار پيدا مي كند. 
قوت و ضعف اين استدالل وابسته به ميزان شباهت ميان دو پديده است. هر چقدر شباهت ها بيشتر 
باشد، استدالل قوي تر است و هر چقدر تفاوت ها بيشتر باشد استدالل ضعيف تر است، اما نتيجه اي 
كه مي گيريم هيچ گاه قطعي نيست. در دو مثالي كه ذكر كرديم، ش��باهت در مثال اول بيشتر و 

تفاوت ها در مثال دوم بيشتر است. از اين رو استدالل اول قوي تر و استدالل دوم ضعيف تر است. 
۳( استدالل استنتاجي: وقتي مي گوييم فالن لزوماً از بهمان منتج مي شود، استدالل استنتاجي 
به كار برده ايم. مثاًل اگر بگوييم »هيچ مجردي ازدواج نكرده است« و »پارسا مجرد است«، آنگاه 

مي توان به قياس استنتاج كرد كه پارسا مسلماً ازدواج نكرده است. 
نكته: اكثر استدالل هايي كه در زندگي روزمره با آنها مواجه مي شويم استقرايي هستند. علم نيز تا 

حد زيادي مبتني بر استدالل استقرايي است. 

 كالمي از حضرت امیر)ع( 
در باب توصیف منافقان

مرضيه باقري در توئيتي نوش��ت:  از مهس��ا آبي گرم نش��د، رفتن س��راِغ نيكا! 
اميرالمؤمنين)ع( در اوصاف منافقين فرمودند: »براي هر حقي، باطلي آماده دارند و 
براي هر واقعيتي، عاملي براي انحراف! و براي هر زنده اي، كشنده اي و براي هر دري 

كليدي در آستين و براي هر تاريكي، چراغي مهيا دارند.« لبيك  يا  خامنه اي«

۹5درصد فیك و روبات!
س��امان زند در توئيتي نوشت: برام س��ؤال ش��د كه چرا اقبال به اكانت 
 علي كريمي اي��ن همه باالس��ت؟ اكان��ت ý@alikarimi ak8 رو با ابزار

 ý@Botometer كه در دانشگاه اينديانا توسعه پيدا كرده، چك كردم. 
نتيجه برام جالب بود: از بين ۲00 فالوور تصادفي اين اكانت، فقط ۱۳ اكانت 

رفتار طبيعي دارند و حدود 95درصد باقيمانده فيك و روبات هستند!

توهمي كه مجازي مي دهد
كاربري با نام »آدم« نوشت: هفته اول مهر آنانيموس تمام ايران رو هك كرده 
بود، رهبر رحلت كرده بود، اشنويه و سنندج و قم سقوط كرده بود، سران مملكت 
همه فرار كرده بودن، توي دانشگاه جوي خون راه افتاده بود و شنبه آخرين روز 
جمهوري  اسالمي بود. توهمي كه مجازي به مردم ميده از گل و شيشه قوي تره!

وقتی رئیس سیا شخصاً وارد كارزار مي شود
س��امان ماهور در توئيتي نوش��ت: وقتي رئيس س��ازمان سيا شخصاً 
 وارد كارزار اعتراضات س��اختگي عليه جمهوري اسالمي ميشه يعني: 
۱- پروژه اينقدر براي امريكا مهمه كه صفر تا صدش توسط CIA رهبري 
ميشه! ۲- پروژه اي با اين اهميت در حال شكست خوردنه و رئيس سيا با 

موضع گيري و فشار همه جانبه مي خواد به زور زنده نگهش داره!
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