
کانال تلگرامی اندیش��کده راهبردی تبیین نوش��ت: هفته 
گذش��ته اتحادیه اروپا در دور جدید تحریم  ها علیه ایران، 
فرمانده سپاه، رئیس سازمان بسیج، فرمانده نیروی زمینی 
سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده یگان های ویژه ناجا، 
فرمانده سپاه خوزستان و رئیس سابق زندان اوین را در کنار 
سه زندان به اتهام آنچه »نقض حقوق بشر « خوانده، تحت 

تحریم قرار داد. 
 نکته مهم اینکه این اولین تحریم حقوق بش��ری اروپا علیه 
ایران از 2013 بدین سو است. نکته مهم تر اینکه بهانه های 
تحریم به حوادثی بازمی گردد که در دوران ترامپ رخ داده 
ولی اتحادیه اروپا در زمانه استقرار بایدن، تصمیم به افزایش 
تحریم های حقوق بش��ری گرفته اس��ت.  دلیل اصلی عدم 
اعمال تحریم های حقوق بشری علیه ایران در دوران ترامپ، 

انگیزه کشورهای اروپایی به حفظ برجام و جلب نظر ایران به 
عدم تخطی از تعهداتش در توافق هسته ای بوده است. 

 استقرار دولت بایدن و انگیزه های مشترک امریکا و اروپا در 

خصوص مقابله با مسائل حقوق بش��ری در روسیه که برای 
اروپا اهمیت باالیی دارد، همکاری های دو س��وی اقیانوس 
اطلس علیه به  اصطالح نقض حقوق بشر را در دیگر کشور ها 

از جمله ایران افزایش داده است. 
 در عین حال ش��عار ها و مواض��ع لفظی دول��ت بایدن در 
خصوص احیای برجام، اهمی��ت موضوع جلب نظر ایران را 
کاهش داده و به همین دلیل تصمیم به تداوم فش��ار ها در 
پرونده های دیگر از جمله حقوق بشر علیه ایران گرفته اند.  با 
این روند، می توان در انتظار بود که فشارهای توأم و مشترک 
امریکا و اروپا در دیگر پرونده  ها از جمله مس��ائل منطقه ای 
و برنامه موش��کی نیز افزایش یابد. امری که واکنش قاطع 
ایران، از جنس قطع گفت وگوهای حقوق بشری با اروپا پس 

از تحریم های اخیر را می طلبد. 

غربدرحالیکهلبخندمیزند
طنابدارترانیزمیبافد

 مرتضی س��یمیاری در توئیتی نوشت: س��فیر دانمارک به زیارت حرم 
امام علی )ع( رفته اس��ت. این ش��یادان همزمان که به تروریست های 
پایگاه اسلحه و پول می دهند، در برابر قربانی ها ژست های حقوق بشری 
و پلورالیستی می گیرند. فلسفه غرب همین است. در حالی که لبخند 

می زنند؛ طناب دارت را نیز می بافند... 

طرحنفیوبرایشکستمقاومتایران
وبازسازینظامتحریمها

یکی از فعاالن شبکه توئیتر با نام کاربری »میثم « نوشت: بعد از فراخوانی 
ریچارد نفیو به دولت بایدن در مذاکرات وین صحبت از تقسیم بندی تحریم ها 
به سه دسته برداشتنی، قابل مذاکره و غیر قابل مذاکره است. این طرح متعلق 
به نفیوست برای شکستن مقاومت ایران و بازسازی نظام تحریم ها. رهبری 

فرمودند:برداشتن کلیه تحریم ها! می خواهند برجام دیگری منعقد کنند.

خودتحقیری!
میثم رجبی در توئیتی نوش��ت:  یه ویدئو منتشر شده که  ایالن ماسک 
سه بار پشت هم در تست موشک اسپیس ایکس  شکست میخوره، همه 
کاربران ایرانی این پشتکار رو تقدیر کردن. ولی تا اولین پرتاب فضایی 
خودمون شکس��ت خورد، چیزی جز فحش و این کاره نیستن نصیب 

بچه های سازمان فضایی و سپاه نشد.

واقعاًمیارزد؟!
احمد دس��تاران در توئیتی نوش��ت: حقیقتاً دلم برای خبرنگار ایرانی 
BBCکه مجبور است در عزای شوهر ۹۹ ساله  ملکه  انگلستان مشکی 
بپوشد، در رثایش مرثیه سرایی بکند و خودش را ماتم زده تظاهر کند 

دلم می سوزد. واقعاً می ارزد؟!

    محمدباقر قالیباف:
امشب خبر عروج مجاهد باصفایی را شنیدم 
که زندگی  خ��ود راوقف مب��ارزه کرده بود. 
س��ردارحجازی ع��الوه برنقش آفرینی در 
پیروزی انق��الب، فرمانده��ی دوران دفاع 
مقدس و سازماندهی نیروی بسیج، »ستاره 
درخشان محور مقاومت « بود. او که یک عمر 
برای پیوس��تن به برادران شهیدش انتظار 

کشید، حاال در آغوش سلیمانی هاست. 
    زهرا چخماقی:

سردار پاسدار محمد حجازی روحتان همنشین 
حاج قاسم عزیز و قرین رحمت الهی. 

    زینب سلیمانی:
آخرین باری که رفتم خدمت سردار حجازی، 
بین صحبتشون گفتن خیلی سخته برامون 
باور کنیم حاج قاس��م نیس��ت اما همیشه 
دستش رو روی ش��ونه هام حس میکنم و 
هنوز جبهه رو فرماندهی میکنن. امشب غم 
دلم برای شما حال روزهای پر از غربت حاج 

قاسم رو داره. سالم قلب خسته ما را به حاج 
قاسم عزیزتر از جانمان برسانید. 

    سیدهادی حسینی:
سردار سرافراز سپاه اسالم سردار سیدمحمد 
حسین زاده حجازی عزیز به رحمت خدا رفتند...  

یاد و خاطره زمان فرماندهی بسیج گرامی. 
    حسام الدین آشنا:

سردار سیدمحمد حجازی، قائم مقام سپاه 
قدس در ماه مبارک رمضان به سوی برادران 
شهیدش شتافت. خداوند آن اسوه راستین 
صداق��ت و ش��هامت و ایثار را ب��ا موالیش 

امیرالمومنین محشور فرماید. 
    سیدمحمود رضوی:

ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا م��ا عاَهُدوا الَلَهّ 
َعلَی��ِه  َفِمنُهم َمن َقضی نَحَب��ُه َوِمنُهم َمن 
لوا تَبدیاًل. ش��ادی روح بزرگ  ینَتِظُر َوما بََدّ
سردار س��پاه اسالم س��ید محمد حجازی 
صلوات. میهمان حاج قاس��م و با همرزمان 

شهیدشان محشور باشند، ان شاء الل. 

    کیوان ساعدی:
انالل و انا الی��ه راجعون. برای ش��ادی روح 
مجاهد بزرگ و مخلص فی سبیل الل سردار 
حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه 

صلواتی هدیه کنیم. 
    محمدحسین آزادی:

سردار حاج س��یدمحمد حجازی جانشین 
سپاه قدس و از یاران شهید کاظمی و شهید 
سلیمانی در این ش��ب های نورانی به یاران 

شهیدش پیوست. 
    رضا سراج:

پس از سال  ها مجاهدت و جانبازی در راه اسالم 
و انقالب، شهد شهادت گوارا باد فرمانده.

    حسن رشوند:
خبر عروج عارفانه سردار بسیجی حجازی 
برایم بهت آور بود. همیش��ه به اینکه بخش 
قابل توجهی از خدمتم را در دوران فرماندهی 
ایشان گذرانده ام، افتخار می کرده ام. هرچند 
به ظاهر این عزیز در بس��تر م��رگ از دنیا 

رفته اند ولی یقی��ن دارم به جهت خدمات 
خالصانه ای که داش��ته اند، او در کنار حاج 

قاسم خواهد بود. 
    سیدمحمد حسینی:

و من یخرج من بیته مهاجرا الی الل و رس��وله 
ثم یدرکه  الموت فقد وقع أجره علی الل. عروج 
ملکوتی سردار مخلص، فداکار و سرافراز سید 
محمد حجازی عزیز جانشین دالور سپاه قدس 
را تسلیت عرض می کنم، بعد از یک عمر هجرت 
و جهاد به حاج قاس��م و دیگر یاران شهیدش 

پیوست، یادش گرامی و راهش پر رهرو. 
    حجت نیکی ملکی:

سردار حجازی عزیز را چند باری زیارت کردم. 
هر بار هم خوش��رو و مهربان. یک بار پسرم 
همراهم بود. به پسرم محبت کردند. بعد از 
جدا شدن از ایشان پسرم پرسیدند که ایشون 
کی بود؟ گفتم دوست حاج قاسم. االن بعد از 
افطار خواب بودم. پسرم بیدارم کرد. گفت: بابا 

بابا دوست حاج قاسم شهید شده!
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میهمانحاجقاسم
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به خبر شهادت سردار محمد حجازی

خبر شهادت سردار سرافراز محمد حجازی با واکنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی همراه 
بود. کاربران به پاس سال  ها مجاهدت ایشان برای اعتالی ایران اسالمی در مسیر آرمان های 
انقالب اسالمی یادش را گرامی داشتند و آنها که خاطرات مشترکی با این فرمانده دلیر سپاه 
قدس داشتند، از فضایل، حس�ن اخالق و صالبت نفس ایشان س�خن گفتند. سردار محمد 

حجازی که از رزمندگان و جانبازان شیمیایی هشت سال دفاع مقدس بود، پس از مجاهدت های 
بسیار در جبهه های سخت و نرم حق علیه باطل روز یک شنبه مصادف با پنجمین شب از ماه 
مبارک رمضان به علت عارضه قلبی ناشی از جانبازی های دفاع مقدس دار فانی را وداع گفتند. 
بخشی از واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی پس از شهادت ایشان را در ادامه می خوانید. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

بهترینعملدرماهمبارکرمضان
آیت اهلل خوشوقت)ره(:

پیغمبر اکرم)ص( در خطبه  آخر ماه ش��عبان که می خواستند 
مسلمان  ها را برای استفاده  بهتر از ماه رمضان آماده کنند، مطالبی 
را در بزرگداشت این ماه گفتند. در آخر خطبه، امیر مؤمنان )ع( 
قیام کردند و از ایشان سؤالی پرسیدند که »یا رسول الل! این همه 
فضیلت و منقبت که درباره  این ماه فرمودید، بهترین اعمال در 

این ماه چیست که ما آن کار را بکنیم؟«
«؛ یعنی کار حرام  َوَجلَهّ ِ َعزَهّ حضرت فرمودند: »الَْوَرُع َعْن َمَحارِِم اللَهّ
نکنید.  ماه به این بزرگی، ماه عبادت، ماه توبه، ماه تالوت قرآن، با 
همه  خوبی هایش، ترک حرام و ترک گناه بهترین عمل آن است. 
اینقدر اهمّیت دارد. شما سعی کنید این ریاضت را تحمل کنید 

که در این ماه گناه نکنید. 
منبع: کانال »عزیز خدا« در پیام رسان ایتا

   سبوي دوست

سیدیاسر جبرائیلی در کانال تلگرامی خود از 
لزوم دقت در برداشتن تحریم  ها در مذاکرات 
وین و تحریم های دوره ترامپ نوش��ت. در 
ادامه چکیده ای از یادداشت او را می خوانیم: 
یک بحث انحراف��ی در مذاکرات وین وجود 
دارد و آن اینک��ه امری��کا تحریم های دوره 
ترامپ را بردارد و به وضعیت برجام بازگردد یا 
خیر، بخشی از تحریم های دوره ترامپ حفظ 
ش��ود . این بحث از این رو انحرافی است که 
حتی اگر امریکا همه تحریم های دوره ترامپ 
را لغو کند و به وضعی��ت برجام بازگردد، به 
معنی لغو تحریم های وعده داده ش��ده در 
برجام نیست و نباید متضمن بازگشت ایران 

به تعهدات برجامی اش باشد. 
آنچه مالک ایران برای بازگشت به تعهدات 
خود خواهد بود، راستی آزمایی اجرایی شدن 
تعهدات اروپا و امری��کا در بندهای 1۸ تا 33 
و ضمیمه دوم برجام اس��ت. به صورت کلی، 
طبق تعهدات تحریمی امریکا و اروپا، اشخاص 
حقیقی/حقوقی مندرج در پیوست های یک 
و س��ه از ضمیمه دوم برجام باید از فهرست 
تحریمی امری��کا و اروپا حذف ش��وند و هر 
گونه محدودیت مربوط به نق��ل و انتقاالت 
مالی، فعالیت ه��ای بانکی، صنع��ت نفت و 
گاز و پتروش��یمی و خدمات مرتبط، صنعت 

کشتیرانی، بیمه، تجارت فلزات پایه و گرانبها، 
صنعت خودرو، هواپیمای مسافربری و قطعات 
مربوطه و...  از پیش پای ایران برداشته شود. 

مس��ئله اینجاس��ت ک��ه بس��یاری از این 
محدودیت  ها حت��ی در دوره قبل از خروج 
امریکا از برجام نیز برداش��ته نشدند و برای 
مثال ایران امکان نقل و انتقال پول نفتی را که 
فروخته بود، نداشت. در واقع ایران باید پیش 
از خروج امریکا از برجام در واکنش به اجرایی 
نشدن تعهدات تحریمی طرف مقابل، اقدام 
به کاهش تعهدات هسته ای خود می کرد که 
مع االسف این اقدام تا یک سال پس از خروج 

رسمی امریکا از برجام به تعویق افتاد. 
ایران از 2۴ مهر تا 2۶ دیم��اه تعهدات خود را 
بدون اینکه طرف مقابل اقدامی انجام دهد، انجام 
داده و یک سال پس از خروج امریکا نیز تمام و 
کمال به اجرای تعهداتش ادامه داده است. این 
است که اکنون ما در جایگاه مدعی قرار داریم 
و آنچه رهبر حکیم انقالب اس��المی به عنوان 
راستی آزمایی لغو تحریم  ها مطرح کرده اند، یک 

رویکرد کامالً عقالنی و منطقی است. 
لذا باید به دو نکته مهم دقت کافی داشت. اوالً 
نباید بحث حول تحریم های ترامپ بچرخد و 
آنچه مالک است، راس��تی آزمایی آثار وعده 

داده شده از لغو تحریم  ها در برجام است. ثانیاً 
به همان دقتی که اثر اجرای تعهدات ایران با 
اندازه گیری درصد اورانیوم غنی شده یا میزان 
اورانیوم انباشت ش��ده ممکن است، اثر رفع 
تحریم  ها نیز باید ملموس باشد و ایران بتواند 
در مقادیر قابل توجه و در بازه زمانی معقول، به 
تجارت اقالم تحریمی پرداخته و تراکنش های 
مرتبط بانکی را تست کند که زمانی حداقل 
3 تا ۶ ماه برای این  کار الزم اس��ت. لمس اثر 
لغو تحریم  ها با عباراتی چون » راستی آزمایی 

سریع « در تناقض آشکار است. 
اینک��ه روی کاغ��ذ همچون عص��ر برجام 
فریبکاری  هایی صورت گی��رد و فی المثل 
ایران نفت بفروش��د و پولش در بانک کشور 
خریدار بلوکه شود و چند سال بعد میان بانک 
مرکزی و سازمان برنامه بر سر چاپ پول به 
پشتوانه پول های بلوکه شده عصر برجام دعوا 

درگیرد، به معنی لغو تحریم نیست. 
ملت ایران فراموش نکرده اس��ت که در عصر 
برجام وقتی روش��ن ش��د تحریم  ها در عمل 
برداشته نشده است، آقای عراقچی در تلویزیون 
ظاهر شده و اساساً هدف لغو تحریم  ها را منکر 
ش��د و گفت ه��دف مذاکرات لغ��و تحریم  ها 
نبوده اس��ت! این فاجعه نباید تکرار شود و در 

جلوگیری از تکرار آن، همه ما مسئولیم. 

بحث انحرافی تحریم های ترامپ در وین
   تحلیل

بهانه های تحریم جدید اتحادیه اروپا علیه ایران
   گزارش

یکداستان۲۰۰ساله!
دکتر عبدالل گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت: قاعده ای در 
بخشی از رسانه های ما وجود دارد. اگر امریکا جوالن اشغالی را 
ضمیمه اسرائیل کند یا پایتخت خود را به بیت المقدس منتقل 
و دهها همسویی و کمک دیگر به اسرائیل کند، در این رسانه  ها 
دیده نمی شود اما حتی یک خبر ثابت نشده از تشر امریکا به 

اسرائیل باشد تیتر یک می شود. چرا؟
اگر امریکا صد ها لفاظی و تحریم علیه ما کند باز دیده نمی شود 
اما اگر یک مقام امریکایی بگوید فالن حسن در ایران هست 
تیتر یک می شود. رهبری در این باره این گونه سؤال کردند: »چرا دشمن را بزک می کنید« 

و این داستان 200 ساله است.

۲خصوصیتمهمامریکاییهادرمذاکره
حمید خوش آیند در کانال تلگرامی خود نوشت: 
امریکایی  ها در مذاکره با کش��ورهای خارجی 
حتی ای��ران، دو ویژگی مهم دارن��د: اوالً در هر 
گفت وگویی تمام جوان��ب و ابعاد موضوع مورد 
مذاکره را با دقت و تأمل می س��نجند. اینکه در 
مذاکرات سیاسی شان تیمی متشکل از همه نوع 
متخصص از دیپلمات گرفته تا مورخ و روانشناس 
و جامعه ش��ناس و غیره را با خود همراه کرده و 
پشت میز مذاکره می آورند به خوبی گویای ویژگی مورد اشاره است.  ثانیاً، در هر گفت وگویی 
فقط به تعمیق طولی و ارضی و تأمین حداکثری منافع ملی شان فکر می کنند و تا نیل به آن 
هم هیچ عجله ای نمی کنند. چنان با صبر و حوصله مذاکره می کنند طوری که طرف مقابل 
بعضاً خسته و کالفه شده و تن به درخواست هایشان بدهد.  در هر گفت وگویی با دولت امریکا 
باید این دو خصوصیت مهم را مد نظر داشت. امریکایی  ها اجازه نمی دهند کشورهای دیگر از 

چارچوب مذاکره با این کشور به عنوان فست شارژ استفاده کنند.

درسهایرمضان
دکتر عل��ی دارابی در صفحه اینس��تاگرام خود 
نوش��ت: ماه مبارک رمضان م��اه ضیافت خدا و 
قبولی اعمال و اجابت دعاهاست. ماه خودسازی 
و بندگی بهتر برای خدای بزرگ است. درس های 
اجتماعی این ماه بزرگ که در نزد خدا به استناد 
فرمایش رس��ول گرامی حض��رت محمد)ص( 
بهترین ماه هاست بس فراوان و مهم است:»صدقه 
دادن به فقیران«، »احترام به پیران«، »نوازش و 
ترحم بر کودکان«، »مهربان��ی با یتیمان مردم«، »نیکو کردن اخالق«، »س��بک کردن کار 
زیردستان«، »بازداشتن شر خود از مردم« و »صله رحم و احسان با خویشاوندان و بستگان.«

کرونا تأثیرات زیادی بر کس��ب وکار ها و تعطیلی آنها گذاشته است. تحریم های فلج کننده و 
ضد بشری امریکا فشارهای زیادی را بر مردم و اقتصاد کشور وارد کرده است. سفره های مردم 
کوچک و کوچک تر شده است. بیاییم هر کس به سهم خود در مواسات و همدلی با محرومان 
و نیازمندان در تأمین بخشی از نیازهای هموطنانمان گامی برداریم و آموزه های اجتماعی ماه 

مبارک رمضان و سفارش و توصیه های رسول خدا را این گونه عملی  سازیم. 

نشاِنسرِخدلیری
مهدی یزدانی خرم، نویسنده و روزنامه نگار در کانال تلگرامی 
خود نوشت: »حوض خون « خاطرات ۶۴ زن اندیمشکی ا ست 
که در طول س��ال های جنگ در رختش��وی خانه  بیمارستان 
کالنتری داوطلبانه ملحفه ها، پتو ها و البسه  سربازان زخمی یا 
بی جان شده را با دست می شس��تند. خود این موضوع آنقدر 
بهت آور است که مدتی طول می کشد آدم آن را تصور کند، چه 
رسد به خواندن جزئیاتی که تدوینگر کتاب توانسته از زبان این 

زن  ها بیرون بکشد. 
زن هایی که عمدتاً از قشر ضعیف و کم بضاعت بودند و بیشترش��ان نیز برادر، شوهر و فرزند 
یا فرزندانش��ان را هم از دس��ت داده  اند در جنگ. موتیِف بوی »خ��ون و وایتکس« در تمام 
خاطرات هست و البته دست  هایی که به خاطر شس��تن تا عمق استخوانشان زخم برداشته 
چون »دستکش نمی تواند خون را خوب پاک کند.« در بلبشوی جنگ و با کمترین امکانات 
ساعت های متوالی در خون و پارچه چنگ می زدند و اغلب تکه های بدن را در جوف لباس  ها یا 
ملحفه  ها پیدا و دفن می کردند. کتاب تصویر هایی می سازد از آدم  هایی که در ابتدا تحمل خون 

نداشته اند و بعد چنان خود را وقِف  » شستن«  ش می کنند که در وصف نمی آید. 
خواندن نوحه یا آوازهای محلی س��وزناک و البته ادعیه هنگام این کار ترکیبی از صدا و ُهرم 
و بوی سنگین ش��وینده می س��ازد در ذهن خواننده. بافت های خون خورده  پارچه ابتدا باید 
در حوضچه  ها خیس می خوردند تا آماده  تطهیر ش��وند در تش��ت  ها و بعد نوبت لکه گیری 
باقی مانده های خون می رسید. چونان مناسکی که در نهایت به پهن کردن این البسه می رسید 
روی طناب های محوطه. و این میان زند گی شخصی ش��ان. گاه در انتظار رسیدن خبری از 
وضعیت فرزند در میدان نبرد. گاه رس��یدن خبر شهادت در حیِن شستن خون دیگران و  دم 
برنیاوردن. جمع کردن تکه های ریز و درش��ت بدن  ها و دفنشان مقابل رختشوی خانه ای که 
حاال سال هاست متروکه شده. گاه شستن لباس  هایی که گرِد بمب های شیمیایی روی شان 
بوده و ریه  هایی که اکثرشان امروز به زور دارو و اکسیژن کمکی کار می کنند و البته بسیاری از 

این زنان عمر طوالنی نداشتند تا حتی خاطراتشان در کتاب ثبت شود. 
قصه  خون جگر و برخورد بی واس��طه با رد درد، زخم و این سؤال که آیا خون انسان روی این 
لباس هنوز گرم و زنده و صاحب بدن است؟ این خاطرات مملو از زیستی هستند که به شدت 
عجیب و غم ساز اس��ت. و اینکه فکر می کنم آیا نمی شد به این دس��ت های خون آشنا مدال 

شجاعت داد جای بسیاری از آدم  ها که خراش هم برنداشتند در جنگ؟ 
یکی شان می گوید: »دم صبح از خواب پریدم و فوری خودم را به بیمارستان رساندم تا از کار 
عقب نمانم. خواستم سریع بروم داخل. نگهبان گفت کجا؟ گفتم رختشوام. گفت مادر 10سال 

است جنگ تمام شده...«

سعادتمدنیدرگروتحقق»نظماجتماعی«
دکتر سیدحسین شهرستانی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
تصادفی نیس��ت که س��رآغاز علم جدید با نگارش نخستین 
امیدنامه های عصر جدید همزمان است. این امیدنامه  ها همان 
اتوپیاهای عصر رنس��انس اس��ت که تألیف یکی از آنها به نام 
پدربزرگ علم جدید فرانسیس بیکن است. »آتالنتیس جدید« 
بیکن همچون »ش��هر آفت��اب « کامپان��ال و »اتوپیای « مور، 
تصوی��ری آرمانی از آینده ای را ترس��یم می کنن��د که در آن 
نیروهای طبیعت به سبب علم و مهارت فنی، فراچنگ انسان 
درآمده و زندگی اجتماعی به مدد نظمی آهنین سروسامان یافته است. این تصویر که در خود، 
همه  روح »ایده  ترقی« را به همراه دارد یکی از مهم  ترین نیروهای پشتیبانی کننده  »ایمان به 
علم جدید« در جوامع مدرن اس��ت.  علم جدید جز به نیروی ایمان اجتماعی که شهروندان 
عصر مدرن را به تعبد، تسلیم و تحسین خویش واداشت، نمی توانست چنین فتوحات عظیمی 
رقم زند و قرن ها یک تنه بر مس��ند عقل و آگاهی تکیه دهد و صورت های دیگر آگاهی را به 
تبعیدگاه های دور رهسپار کند. ایمان، نیروی علم جدید است و امید نیروی ایمان، آیا جز این 
است که نیروی ایمان به امید و »رجا« است؟ مگر نه آنکه به ما آموخته اند که هر که به خدا امید 

نداشته باشد، ایمان ندارد؟ پیوند این دو مفهوم در مسیحیت نیز بسیار آشکار است. 
علم جدید با این ایمان امیدبخش آغاز ش��د و تداوم یافت که علم، انسان ها را به »سعادت« 
می رساند. همچنین علم، زندگی مدنی و اجتماعی انسان  ها را نیز به سعادت حقیقی می رساند. 
سعادت مدینه و جامعه چیست؟ پاسخ اتومی نویسان عصر جدید و فیلسوفان سیاسی رنسانس 

مثل ماکیاوللی و هابز در یک کلمه خالصه می شود: »نظم.« 
پس سعادت افراد در گرو سعادت مدنی است و سعادت مدنی در گرو تحقق »نظم اجتماعی« 
و علم آن نیروی محاسبه گری است که بالذات پراکندگی  ها را به وحدت می رساند و به مدد 
قوانین علمی، نظم وجود را کشف کرده و به چنگ انسان می آورد. علم است که قانون طبیعت 
و تاریخ را محاسبه می کند و بدین ترتیب هر دو س��احت جهان طبیعی و جهان انسانی را به 
سامانی عقالنی و نظمی منطقی می رساند. لذا در نهایت »سعادت« برابر با نظم، انگاشته شده و 
نظم هم منطبق با روح عقل جدید، نظمی ریاضی وار و محاسبه پذیر و تکنیکی تلقی می شود.


