
آیا دولت بعد اختیاراتش متفاوت است؟
دکتر عبداهلل گنج��ی در توئیتی نوش��ت:  همکاران محت��رم دولت که 
می خواهند کاندیدا شوند اگر ایده ای داشتند که باید اعمال  می شد. اگر ایده 
ندارند یا مدعی بی اختیاری دولت هستند پس کجا می آیند؟ آیا دولت بعد 
اختیاراتش متفاوت است؟ بنابراین حضور این افراد به معنای  دولت سوم 

روحانی یا  امتداد وضع موجود است که آورده چشمگیری ندارد. 

یک کالس دانشگاهی غیرمعمولی
دانی��ال معمار با انتش��ار تصویر ف��وق توئیت کرد: اینج��ا یک کالس 
دانشگاهی معمولی نیست. دانشجویان این کالس همه زندانی هستند! 
سه دانشکده در زندان های اوین، رجایی شهر و قزل حصار راه افتادند و 

زندانیان می توانند در آن تحصیل رایگان کنند.

 امریکا در پی گروگانگیری اقتصاد ایران 
در توافق وین

دکتر رضا سراج در توئیتی نوشت: امریکا در متن توافق وین سعی دارد 
با رفع زمانمند برخی از تحریم  ها عالوه بر گروگان نگه داش��تن حوزه 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران از یک سو زمینه را برای برجام های 
بعدی فراهم سازد و از سوی دیگر با بازگشت به برجام امکان استفاده از 

مکانیسم ماشه در آینده را جهت موفقیت این نقشه فراهم کند!

جناب آشنا!  افراط بودید نه اعتدال
مهدی فضائلی در پاسخ به توئیت حس��ام الدین آشنا که نوشته است:  
»اعتدال، میانه روی نیست بلکه نهادینه شدن عدالت در ساختارهای 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اس��ت. اگرچه اعتدال در دعوای میان 
اصالح طلبی محافظه کار و اصولگرایی رادیکال، از درون و بیرون زخم 
خورده اما هنوز هم تنها پاسخ درست و دست یافتنی به مسئله پیشرفت 
توأم با عدالت در جمهوری اسالمی است« توئیت کرد: هشت سال و این 
همه اختیارات و امکانات فرصت مناسبی بود تا قدری از این ادعا ثابت 
شود اما متأسفانه فاصله گرفتن از آرمان های انقالب و افراط در تعامل با 
غرب به عنوان تنها راه حل مشکالت کشور که هیچ نسبتی هم با عدالت 
ندارد، برجسته  ترین ویژگی دولت شما بود. ضمناً ما دعوایی بین اعتدال 

و اصالح طلبی ندیدیم!

    شهاب:
تاج زاده گفته احتم��االً در انتخابات نامزد 
خواهد شد. فقط خواستم بگم ایشون که در 
حد دهیاری هم تا االن رأی نداشته ضمناً 
آخرین باری که مس��ئولیت دادن بهش تو 
وزارت کش��ور ، تو فرودگاه ب��ه منتقدانش 

گفت: فاشیست!
   مهدی قاسم زاده:

 ثبت ن��ام تاج زاده ب��ا توجه ب��ه مواضعش 
)اختیار نداش��تن رئیس جمه��ور، نظارت 
اس��تصوابی،آزاد نب��ودن انتخابات،تقلب 
نظام،هم��ه کاره ب��ودن س��پاه( می تواند 
مضحک باش��د اما به نظر می رس��د هدف 
مقدمه سازی برای تحریم انتخابات،کسب 
وجهه برای خ��ودش یا نهایت��اً ایجاد اهرم 
فش��ار برای گرفتن تأیی��د صالحیت فرد 

دیگری باشد!

   سعید آجرلو:
امیدوارم نام��زدی تاج زاده زمینه س��ازی 
تحریم انتخابات توسط تجدیدنظرطلب ها 
نباشد که اگر چنین باش��د، فرصتی است 
برای اصالح طلبان واقعی که مرزبندی خود 

را با طیف رادیکال مشخص کنند. 
   علیرضا گرائی:

در حالت عادی: »در انتخابات تقلب می شود 
و نمایشی است! مملکت را سپاه اداره می کند 
نه رئیس جمهور! رهبری همه کاره ا ست و 
رئیس جمهور اختیار ن��دارد! انتخابات آزاد 
نیست و مردم در آن ش��رکت نمی کنند! « 
نزدیک انتخابات: »مش��غول جمع بندی و 
مشورت برای نامزدی در انتخابات هستم!«

   رضا یزدان پرست:
روحانی یه کاری کرده که تاج زاده هم به خودش 

امیدوار شده بتونه رئیس جمهور بشه.

   حبیب ترکاشوند:
آقای تاج زاده ام��روز توئیت��ی زده که برای 
کاندیداتوری در انتخابات در حال رایزنی و 
مشورت با دوستان هستم. پیشنهاد می کنم 
پاسخ  هایی که به این توئیت داده شده رو برین 

حتماً بخونین، سختی روزه یادتون میره. 
   مجید بایمری:

از ش��ورای نگهبان تقاضا داریم که از تمام 
خطاها، جرائم و اشتباهات مصطفی تاج زاده 
چشم پوش��ی و تأیید صالحیت ایشون رو 
برای کاندیدا شدن ریاست جمهوری احراز، 
تا با چش��مان خود ببیند که بعد از کروبی، 
غرضی و هاشمی طبا چهارمین نفری است 
که تعداد آرایش از آرای باطله هم کمتره... 

   محمدرضا شکوری:
از کاندیداتوری تاج زاده استقبال می کنم! 
امثال تاج زاده یک بار بای��د خود را محک 

بزنند تا عیارشان مشخص شود! واال تا پایان 
تاریخ طلبکار خواهند بود!

   سیدمحمدجواد حسینی:
تاج زاده اعالم ک��رده میخ��واد کاندیدای 
ریاست جمهوری بش��ه! خب مگه شما از 
بی اختیار ب��ودن نهاد ریاس��ت جمهوری 
نمی گفتید و همه چی را در دست رهبری 
و نظارت استصوابی می دانستید. حاال چی 
شده که برای ریاس��ت جمهوری میخوای 
کاندیدا بش��ی؟! نکنه تو هم مانند خاتمی 

برای برون رفت از مشکالت آمدی؟
   محمد:

امیدوارم تاج زاده در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت 
کن��ه و در مقاب��ل مخالفین ب��ه گفت وگو 
بنشینه تا همه بفهمن گفتمان اصالحات 
جز هوچی گری و فرافکنی و اتهام و فرار رو 

به جلو چیز دیگری نداره!
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مگر دولت بی اختیار نبود؟!
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به اعالم تمایل تاج زاده برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

مصطفی ت�اج زاده که تندروی  ه�ا و تندگویی هایش حتی ص�دای هم جبهه ای هایش 
را هم درآورده، در تازه  تری�ن توئیت خود خبر داده اس�ت: »به اس�تحضار عزیزانی 
که نظرم را درباره نامزد ش�دن در انتخابات ریاس�ت جمهوری پیش رو می پرس�ند، 
می رس�انم که در این زمینه در ح�ال مش�ورت و رایزنی با دوس�تان و صاحب نظران 
هس�تم. به زودی و بع�د از جمع بن�دی جوانب ام�ر، تصمی�م نهایی را ب�ه یاری حق 

اعالم خواهم کرد.« این خبر با واکنش های بس�یاری همراه ب�ود. کاربران با تعجب از 
مواضع قبلی ت�اج زاده تمایلش ب�ه کاندیداتوری را تناقض فاحش تفکرات سیاس�ی 
او دانس�تند. کاربران همچنین از ش�ورای نگهبان خواس�تند تا ب�ا تأیید صالحیت 
اجازه دهند عدم مقبولیت تاج زاده و افکارش از س�وی مردم مشخص شود. در ادامه 
بخش  هایی از واکنش ه�ای کاربران را که گاه�ی با طنز نیز همراه اس�ت، 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.

جمال مطلق را در سحرهای ماه مبارك 
رمضان بخواهید

آیت اهلل جوادی آملی:
به ما گفته  اند، جمال مطلق را در س��حرهای ماه مبارك رمضان 
بخواهید. چه مقام بلندی برای انسان میسور بود که به ما گفته  اند: 
بگویید: »اللّهم إنّی اسئلک من نورك بأنْوره وکّل نورك نیر « این 
ادعیه را در ماه مبارك رمضان به ما آموختند برای اینکه انس��ان 
روزه  دار، الیق چنین س��خن گفتن اس��ت و این ده��ان می تواند 
بگوید:»اللّهم إنّی اسئلک من جاللک بأجلّه وکّل جاللک جلیل.« 
سخن از حور و غلمان، سیب و گالبی و جّنات و نهر نیست؛ بلکه 
س��خن از کماالت معنوی اس��ت و این مقام برای انس��ان وجود 
دارد، اگر این مقامات برای ما نبود، دس��تور خواندن این دعا ها را 

نمی دادند. پس می شود به آن مقام رسید. 
منبع: کتاب »حکمت عبادات«

   سبوي دوست

مرتضی شاکری، کارشناس اقتصاد سیاسی، 
در کانال تلگرامی خود طی نامه ای به »معاون 
ارزی بانک مرکزی « نوش��ت: محضر جناب 
آقای پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی!  
قبل از هر چیز این نوشتار برای خسته نباشید 
گفتن به شماس��ت. روز ها مذاکره پی درپی 
با تیمی ک��م تع��داد و تحت فش��ار ادراکی 
همه جانبه ط��رف مقابل، ب��رای صیانت از 
منافع ملی ایران، قطعاً و کاماًل جای »خسته 
نباشید « دارد. من از صمیم قلب برای توفیق 
شما و همه افراد تیم مذاکره کننده ایران در 

وین آرزوی توفیق دارم. 
در پی آنم تا در این نوش��تار بعضی تجارب 
سالیان گذشته )که ش��ما بیش از هر کس 
نس��بت به آنها آگاهید( را باز تنظیم کنم 
شاید که این فهرست در فضای مذاکراتی 
فش��رده وی��ن یادی��ار فک��ری مختصر به 

حضرتعالی باشد. 
۱( مستحضرید که یک تراکنش می تواند از 
دید اوفک حقوقاً مجاز باشد اما ترتیبات آن 
به نحوی چیده شود که اجرای آن ماه  ها طول 
بکش��د. باز بهتر مطلعید که این به موضوع 
تراکنش و کشور مبدأ و مقصد آن و ذی نفعان 
آن بس��تگی تام دارد. بار ها تجربه ش��ده که 
مبلغ ی��ک دور فروش نفت از دید ش��رکت 

ملی نفت »واریز ش��ده « بوده اما عماًل بانک 
مرکزی امکان محاسبه آن در خالص دارایی 
خارجی خود به عنوان یک دارایی در دسترس 
را نداشته. فلذا به این دالیل چنانکه بهتر از 
هر کس��ی در ایران آگاهید سنجش »رفع« 
تحریم  ها امری است زمانبر و قابل سنجش با 
سبدی از تراکنش های مختلف در طی زمان، 
اعم از آنکه سیاسیون ناآگاه از ظرافت های کار 

شما چگونه بیندیشند. 
2( قطعاً به یاد دارید ک��ه خود نحوه »رفع« 
اثری مس��تقیم بر نتایج آن دارد. مثاًل برای 
 SDGT رفع تحریم بانک مرکزی )مثاًل تگ
کاتسا( دست کم چهار مسیر متفاوت می توان 

نشان داد که در کوتاه مدت ممکن است نتایج 
یکسان داشته باشند ولی در میان مدت نتایج 
کاماًل متفاوتی دارند: مجوز آفیس��ر اوفک، 
الیس��نس عمومی، ویو داخل قانونی و لغو 

هدف گذاری. 
۳( بیش از هر کس می دانید و در ایام برجام 
در داخ��ل نظام بانکی به عین��ه دیده اید که 
اگرچه تع��داد زیادی نهاده��ای اصلی رفع 
تحریم ش��وند؛ اگر تعداد قابل توجهی فرد 
حقیقی یا حقوقی ایرانی در SDN بمانند، 
با توجه به آنکه پی نوش��ت ۱۶ پیوست دوم 
برجام ریس��ک تحریم را یکسره )و با منطق 
derisk( ب��ه دوش بان��ک عام��ل خارجی 

انداخته عماًل محدودیت ه��ای زیادی برای 
تراکنش  ها می ماند. چه ج��ای آنکه اکنون 
یک بار همه س��رعت و توان امریکا در اعمال 
اس��نپ بک را آزموده اند. فل��ذا تعیین رویه 
برای پی نوشت ۱۶ پیوس��ت دوم و تخاطب 
با فینس��ن )و نه فقط اوفک( از ظرافت های 

مهمی است که قطعاً به آن توجه دارید. 
۴( به خوبی و به مراتب بهتر از حقیر مطلعید 
که درهم نقش یک یوترن غیررسمی را برای 
دسترس��ی به دالر ایفا می ک��رده و می کند. 
اگرچه موضوع یوت��رن اساس��اً ذیل برجام 
نیست )درس��ت یا غلط( با توجه به اتفاقات 
منطقه ای کاماًل ناش��ی از خ��روج امریکا از 
برجام چشم انداز دسترس��ی ایران به درهم 
پایدار نیست. قطعاً با توجه به منطق بند 2٩ 
و اینکه این ناپایداری اساساً ناشی از خروج 
امری��کا از برجام بوده، تدبی��ر الزم را در این 

حوزه اتخاذ فرموده اید. 
من عمیقاً امید دارم که ذخیره دانش تجمیع 
ش��ده در بانک مرکزی طی س��الیان اخیر و 
نقش آفرینی حضرتعالی باعث شود برعکس 
مذاکرات وین ۱، بان��ک مرکزی نقش فعال 
تعیین کننده ایفا کند و مانع از شکل گیری 
یک توافق ضعیف تحت فشار ادراکی طرف 

مقابل شود. 

لزوم نقش آفرینی فعال بانک مرکزی در مذاکرات وین
   گزارش

 محمد نصوحی با انتشار تصویر فوق نوشت: قیمتش تا 7۰هزار تومان هم رفته، در حالی 
که نه تحریمه، ن��ه نهاده میخواد، ن��ه انبارهامون خالیه! فقط ماه رمضونه و مس��ئولین 
نظارتی رو روزه برده!  ش��ما به من بگین اگه مش��کل اصلی اقتصاد م��ا ضعف مدیریتی 

نیست پس چیه؟

س��یدامیر س��یاح در توئیتی نوش��ت: روغن نباتی صددرصد واردتی از هند، قفس��ه فروشگاه رفاه 
فروردین۱۴۰۰ میلیارد ها دالر۴2۰۰ داده ب��رای واردات مواد اولیه تا روغن ارزان بماند اما هم روغن 
گران شد هم مردم در صف روغن تحقیر شدند و هم با وجود ظرفیت خالی روغن کشی ها، روغن وارد 

کردند. کاش چوب ندانم کاری هایشان را به جای مردم، خودشان می خوردند. 

روغنی که با ارز ۴۲۰۰تومانی هم ارزان نماندمسئوالن را روزه برده!

من یاغی نیستم
امیر پاییزی در رش��ته توئیتی نوشت: روزی مرحوم 
آخوند کاشی مشغول وضو گرفتن بودند که شخصی 
با عجله آمد، وضو گرفت و به داخل اتاق رفت و به نماز 
ایستاد. با توجه به اینکه مرحوم کاشی خیلی با دقت 
وضو می گرفت و آداب و ادعی��ه وضو را بجا می آورد؛ 
قبل از اینکه وضوی آخوند تمام شود، آن شخص نماز 
ظهر و عصر خود را هم خوانده بود.  به هنگام خروج با 
مرحوم کاشی روبه رو شد. ایشان پرسیدند: »چه کار 
می ک��ردی؟ « گفت: »هی��چ« فرم��ود: »توهیچ کار 
نمی کردی؟!« گفت: »نه « می دانست اگر بگوید نماز 

می خواندم، کار بیخ پیدا می کند!
آقا فرمود: »مگر تو نماز نمیخواندی؟ « گفت: »نه « آخوند فرمود: »من خودم دیدم داشتی نماز 
میخواندی...! « گفت: »نه آقا اشتباه دیدید.« سؤال کردند: »پس چه کار می کردی؟!« گفت: 

»فقط آمده بودم به خدا بگویم من یاغی نیستم، همین!« 
این جمله در مرحوم آخوند )رحمه اهلل علیه( خیلی تأثیر گذاشت. تا مدت  ها هر وقت از احوال 

آخوند می پرسیدند، ایشان با حال خاصی می فرمود: »من یاغی نیستم...«

اول اردیبهشت ماه جاللی...
محمود فرجامی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: اول اردیبهشت را بسیار دوست 
م��ی دارم و همیش��ه ب��ا ن��ام »اول 
اردیبهشت ماه جاللی« به ذهنم می آید 
که وصف دل انگیزی از آن در مقدمه 
گلستان سعدی آمده است. زیبا ترین 
نام گذاری مناس��بتی تمام این دوران 
هم به گمانم همین روز سعدی نامیدن 
اول اردیبهشت است. در آستانه این روز فرخنده می خواستم بگویم غزلیات سعدی را از دست 
ندهید. عجیب دل انگیزند و روح نواز و حتی غزل های حافظ، با آن اس��لوب و شکوه و زیبایی 
حیرت انگیزشان هم، به لطافت بعضی غزل های سعدی نمی رسند. هیچ نترسید که معنای 
بعضی کلمات، اصطالحات و حتی جمله  ها را ندانید، به این فکر کنید که چه شگفت آور است 
که ما می توانیم بعد از 7۰۰،8۰۰ س��ال، بخش بزرگی از اشعار قله ادبیات فارسی را بفهمیم. 
اصاًل جوری بفهمیم ک��ه االن دارد با ما حرف می زن��د:...  که هنوز من نب��ودم که تو در دلم 

نشستی...  دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی...  
برای سعدی خوانی یک دیوان غزلیات با تصحیح فروغی )یا هر نسخه معتبر دیگری( بخرید که 
فونت عادی داشته باشد، با جلد کاغذی و کاغذ معمولی نرم، سبک، خوش دست...  همه چیزش 
معمولی و خوشخوان و فارغ از تجمل و تکلف، درست مثل خود سعدی. دم دست بگذارید ، 
توی کیف و کوله تان همراه داشته باشید، سر قرار و خانه یار ببرید. بخوانید. غلط غلوط بخوانید. 
ولی با مهربانی بخوانید. خواهید دید چه خوب است و چه به جان می نشیند و چه بهاری ست 

و چه مهری از آن می بارد. هر روزتان اردیبهشتی، هر روزتان سعدی باران. 

موبایلت را زمین بگذار
فردی��ن علیخ��واه، گ��روه 
جامعه شناس��ی دانش��گاه 
گیالن، در کانال تلگرامی خود 
ب��ه نق��د کنش��گری های 
غیراخالق��ی در ش��بکه های 
اجتماعی پرداخت. چکیده ای 
از یادداش��ت او را می خوانید: 
یادم هست که چند سال قبل 
در ادارات بهزیستی یکی از شهرهای کشور سخنرانی داشتم. در آن سخنرانی جمله »موبایلت 
را زمین بگذار « را به کار بردم. عکس  ها و کلیپ  هایی از »مردم آزاری« و »حیوان آزاری« نشان 
دادم و گفتم قبل از آنکه چنین تصاویری را به شکل عمومی منتشر کنید لحظه ای مکث کنید. 
گفتم که این تصاویر دقیقاً به مثابه شلیک گلوله ای از یک تفنگ بر پیشانی بی گناهی است.  
بخشی از آن تصاویر به »دست انداختن « و »دس��تاویز قرار دادن« افراد کم توان ذهنی برای 
تشدید »بامزگی«، خنداندن سایرین و جلب الیک بود. چنین تصاویری را بسیار ظالمانه تر و 
غیرانسانی تر می دانم چون سوژه تصویر آگاهی چندانی نسبت به آنچه در موقعیت در حال رخ 
دادن است، ندارد. فیلم گرفتن از فحش های رکیکی که این افراد به درخواست فیلمبردار بر زبان 
می آورند، تقاضای آواز خواندن از آنان با هدف تمسخر صدای آنان، تأکید فیلمبردار بر زشتی 
صورت این افراد با نوشتن جمله  هایی همچون »خانم  ها باالخره شوهر آرمانی تان را یافتیم« 
روی تصویر از جمله نمونه هاست.  شاید مهم  ترین اقدامی که می توان در جهت اصالح این رویه 
ناسالم و ظالمانه انجام داد، توقف بازنشر)فوروارد( اینچنین تصاویری و تذکر و نقد جدی در زیر 
صفحات منتشر کنندگان باشد. لحظه ای به احساس��ات، اندوه و رنج افرادی فکر می کنم که 

ناگهان در شبکه های اجتماعی تصویر عضو کم توان ذهنی خانواده خود را می بینند.

تکرار یا تغییر؟
حمیدرضا زندی در توئیتی نوشت: تکرار یا تغییر؟ کم کم شور انتخاباتی در میان جامعه شکل گرفته 
است. اما الزم است برای تغییر وضع موجود برنامه ای جامع از سوی نامزدهای احتمالی ارائه شود. 

مردم تشنه برنامه ای هستند که بوی کارآمدی و تغییر وضع موجود و مسببان ایجاد آن دهد.

توان زندگی را در خود بازیابی کنید
دکتر مصطفی مهرآیین، جامعه شناس، 
در کان��ال تلگرامی خود نوش��ت: من 
جامعه شناسم و نه معلم و سخنران در 
حوزه انگی��زش و توصی��ه و نصیحت. 
بااین حال، حال بد امروز جامعه به من 
می گوی��د از خطاب ق��رار دادن مردم 
جامعه ات نترس و اگر س��خنی را نیکو 
می دانی به آنها بگو. همه آنچه امروز از 
جامعه به گوش ما می رسد حکایت از 
آن دارد که حال جامعه خوب نیست. 
حال خود منم خوب نیس��ت. ازاین رو، 
تمام س��خنم این است که به هر شکل 
ممکن انسانی و اخالقی بکوشید حال 
خود و دیگران را خوب کنید. سخن گفتن و شنیدن قصه های هم و بیرون ریختن رنج ها از طریق 
تبدیل کردن آنها به سخن از بهترین راهکار ها برای دست یافتن به اندکی آرامش و بازیابی نیروی 
زندگی است.  با همدیگر سخن بگویید، با همدیگر خاطرات خوب گذشته را مرور کنید و بخندید. 
نقل کردن گذشته و آوردن چیزی از گذشته به جهان اکنون می تواند حال امروز ما را بهتر کند. 
از خاطرات مربوط به پدران و مادرانتان سخن بگویید. یاد آنها را گرامی بدارید. یادآوری خاطره 
از دست رفتگان حیات بخش است. به چین و چروك صورت و دستان بزرگانتان نگاه کنید. این 
چین و چروك ها حکایت از زندگی دارد که تا امروز ادامه یافته است. به همدیگر توان و انرژی 
زندگی کردن بدهید. در مقابل هم گشوده باشید و با دیدن داشته های هم توان زندگی را در خود 
بازیابی کنید.  از کمک مادی کردن و هدیه دادن به همدیگر خودداری نکنید. تا جایی که در توان 
دارید به یکدیگر کمک اقتصادی کنید. بس��یاری از هزینه  ها را می توان کمتر کرد و به نجات 
دیگری اختصاص داد. از کمک خواستن احساس شرم نکنید. ما اگر می دانیم کمک کردن کار 
خوبی است، طبعاً باید بدانیم کمک خواستن هم کار خوبی است.  در این میان توکل به راز عالم 
را از دست ندهید. بی شک رازی در این جهان با انسان بودن ما در ارتباط است و در زندگی ما در 
کنار ماست. به راز عالم تکیه کنید. نفس زیستن را عزیز بدارید. مرگ قطعاً خواهد آمد، اما همین 
قطعی بودنش به ما می گوید تا می توانید زندگی کنید. با مرگ اندیشی عاشق زندگی شوید و 
بزرگ ترین نیروی نجات بخش بش��ری را فراموش نکنید. این نیرو چیزی نیست جز »عشق«. 
عاشقی کنید در مقام یک انسان. توان عاشقی راز انسان است. عشق ورزیدن رسم انسان است. 
دوست بدارید تا دوست داشته شوید. با نیکوکاری به دیگران بگویید که عاشق آنهایید. در عاشقی 
و نیکوکاری به دنبال ما به ازا بیرونی نباشید و عش��ق را هرگز قضاوت نکنید. عشق رازی است 
بزرگ که تنها آن را می توان همچون یک راز زیست. عشق لطف خاص حیات به انسان بوده است. 
پاداش عشق را به خود عش��ق واگذار کنید. همدیگر را صدا کنید. انسان با شنیدن صدای یک 

انسان دیگر می داند که هنوز زنده است و شایسته خطاب شدن. همدیگر را صدا کنید.


