
رکوردی تازه برای دولت تدبیر و امید!
صفحه توئیتری نود اقتصادی با انتشار تصویر فوق نوشت: دولت روحانی 
رکورددار رش��د منفی اقتصادی در میان دولت های بعد از انقالب شد! 
طبق گزارش صندوق بین المللی پول دولت روحانی با چهار بار رش��د 
منفی اقتصادی در طول هشت سال، رکورددار رشدهای منفی اقتصادی 

در میان دولت های بعد از انقالب شد.

می خواهند از شر برجام خالص شوند!
فائزه اکبرش��اهی در توئیتی نوش��ت: اینکه اصرار دارند توپ برجام را 
به زمین رهبری بیندازند، آن هم وقتی که ایشان از ابتدا به مذاکرات 
خوش بین نبودند، قبل از هر چیز اعتراف واضحی به خس��ارت محض 
بودن برجام است. برجامی که سند افتخارشان بود و این همه برایش 
وقت  و هزینه صرف کردند، اما حاال می خواهند هر طور شده از شرش 

خالص شوند!

عاقبت هیچ کاره اید یا تشنه قدرت؟!
م. طالبی دارستانی در توئیتی نوشت: امروز به وضوح با افرادی طرفیم 
که خودشان را می کشند تا به مسئولیت برسند و وقتی به مسئولیت 
می رس��ند، با این بهانه که هیچ کاره ای��م؛ اقدامی ج��ز خیانت انجام 
نمی دهند و مجدد ب��رای دور بعد، قبل و بیش از هم��ه له له می زنند، 
برای تصدی همان جایگاهی که در آن هیچ کاره اند! و برخی همچنان 

مسحور وعده هایشان!

  سید مهرداد سیدمهدی:
محتوای فای��ل صوتی یک خط��ای بزرگ 
بود که با عناوینی همچون نظر کارشناسی 
نمی توان بر آن سرپوش گذاشت، اما سخنان 
رهبری را باید فصل الخطاب دانست و ضمن 
رعای��ت انصاف مراق��ب بود ک��ه در زمین 

بدخواهان و دوقطبی سازان قرار نگیریم.
  سید محمود رضوی:

اتاق فک��ر غربگراها، با انتش��ار فایل ظریف 
داستانی با پایان باز طراحی کردند که حتی 
فکرش را نمی کردند، تبدیل به پایان ظریف 
ش��ود. تا دیروز می گفتیم ما به حاج قاس��م 
حساسیم، امروز همه دیدند که آقای ما بیشتر 

از همه ما به  مرد میدان حساس است.
  عبداهلل گنجی:

رابطه کارگزاران با رهبری در نظام جمهوری 
اس��المی مانند روابط عرفی و کالس��یک 
کش��ورهای دیگر نیس��ت. مملو از عواطف 
دوطرف��ه و از جنس پدر-فرزندی اس��ت. 

نوع مواجهه ظریف با انتقادات رهبر انقالب 
نشان می دهد  او مشفقانه خطا ها را اصالح و 

از تکرار حتماً جلوگیری خواهد کرد.
  رضا زین الدین:

حضرت آقا نشون دادن، در مورد حاج قاسم 
با هیچ کسی تعارف ندارن...

  جواد نیکی ملکی:
مایه تأسفه که یه نفر بعد از این همه حمایت 

تبدیل بشه به مایه تأسف! 
  سید یاسر جبرائیلی:

 وقتی مجری به سیاس��ت های باالدس��تی 
نظام باور نداش��ته باش��د و در نقطه مقابل 
این سیاس��ت  ها قرار گیرد و سخن دشمن 
را تک��رار کند، نتیجه عملکرد او می ش��ود 

خسارت محض.
  صادق نیکو:

ظریف باور و تحلیل خودش رو گفت. در بیان 
هم صریح بود، ولی نمی خواست علنی اینها 
رو بگه، اما وقتی باور غلط و تحلیل خطایی 

در این سطح پخش میشه، نباید چشم پوشی 
کرد و امشب تفکر ظریف با تند ترین نقدهای 
رهبری روبه رو شد. اونی که صوت ظریف رو 
داد بیرون، قاتل زندگی سیاسی ظریف بود!

  رضا سراج:
اینکه شخصی که تحصیلکرده امریکاست 
و سال  ها در این کشور زندگی کرده، تصور 
می کند که باید اختیار سیاس��ت خارجی 
کش��وری مثل ای��ران را ب��ه او بدهند هم 
از طنزهای روزگار ماس��ت! آق��ای مدعی 
دیپلماس��ی! آیا الفب��ای سیاس��ت را هم  

رهبر انقالب باید به شما یاد بدهد؟
   امیرحسین ثابتی:

می گویند رهبری گفت وزارت خارجه مجری 
سیاست هاست، پس یعنی دولت  ها کاره ای 
نیس��تند! ادامه اش را نمی گویند که ایشان 
گفت سیاست  ها در شورای امنیت ملی اتخاذ 
می شود و اکثر این شورا یعنی نظر غالب )7 
از 11( نظر دولت هاس��ت. )رئیس جمهور، 

دبیر ش��ورا، وزرای خارجه، کش��ور، دفاع، 
اطالعات، رئیس سازمان برنامه(

  اسماعیل معنوی:
ظری��ف در س��ال های اخیر ب��ه بهانه های 
مختلف س��عی می کرد ب��ا اس��تفاده از دو 
موضوع برای خود »مش��روعیت« انباشت 
کند، یکی ارتباطش با حاج قاسم و دیگری 
مورد حسن نظر رهبرانقالب بودن. اولی را 
خودش با آن خطای ب��زرگ معکوس کرد 
و حاال هم با صریح  تری��ن الفاظ مورد عتاب 

رهبری قرار گرفت. ظریف تمام شد.
  محمد حسین آزادی:

دوگان��ه ای که باید ش��کل بگی��رد دوگانه 
)انقالبی-انفعالی( است. تفکر انقالبی مقابل 
ناکارآمدی و وادادگی و انفع��ال قرار دارد. 
رهبر انقالب هوشمندانه دوگانه  های کاذب 
را کنار زدند و ای��ن دوگانه صحیح را مطرح 
فرمودند: نیروی ق��دس بزرگ ترین عامل 
مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی است. 
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 الفبای سیاست را هم  
رهبر انقالب باید به شما یاد بدهد؟!

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به تذکر مقام معظم رهبری به محمد جواد ظریف

رهبر معظم انقالب در سخنرانی اخیر خود با ملت ایران به مناسبت روز کارگر و معلم،  در واکنش به صوت 
منتشر شده از محمد جواد ظریف،  وزیر امور خارجه بیان داشتند: »از بعضی مسئوالن حرف  هایی شنیده 
شد که مایه تأسف است... چنین خطای بزرگی نباید از مسئوالن سربزند و حرفی بزنیم که تداعی شود 

حرف دشمن را درباره نیروی قدس و شهید سلیمانی تکرار می کنیم.  « این سخنان با هشتگ خطای 
بزرگ واکنش های بسیاری در میان کاربران داشت. همچنین بخش دیگری از سخنان رهبر انقالب 
مبنی بر اینکه وزارت خارجه فقط مجری سیاس�ت خارجی کش�ور اس�ت مورد توجه قرار گرفت.

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.

گدایی خدا عزت است
آیت اهلل ضیاء آبادی)ره(:

همیش��ه دعا کنید، نگویید خدا قضا و قدرش را مشخص کرده 
است، اگر بخواهد می دهد و نخواهد نمی دهد نه اینجور نیست... 
بنده ای که دهان خود را بسته و گدایی نمی کند، خدا به او چیزیی 
نمی دهد، باید خدا خدا کنید، خدا را صدا کنید، خدا هم دوست 
دارد بنده اش بگوید یا اهلل . مسلماً هیچ )یااهلل(ی بی جواب نمی ماند، 
پس دعا کنید و خدا هم اجابت می کند اگر اعتنا نکنید به ش��ما 
نمی دهد، پس دعا الزم است. ما مخلوق هستیم، باید عرض حاجت 
کنیم. گدایی خدا عزت است. اصالً این گدایی فن خاصی دارد، یک 
آدابی دارد، دل سوخته، چشم گریان و مضطر می خواهد و اینها 
شرط دارد باید غذایت و کارت پاک باشد تا دعایت مستجاب شود. 
بعدش هم باید امر به معروف و نهی از منکر نمود، باید این دو رکن 

اساسی نیز در زندگی تان باشد تا دعاهایتان به اجابت برسد.
منبع: کانال تلگرامی »آیت اهلل سیدمحمد ضیاء آبادی«

   سبوي دوست

روح االمین سعیدی، س��ردبیر عصر اندیشه 
در کانال تلگرامی این مجله نوش��ت: ش��ک 
نکنید برخی مدعا ها و اظهارات را که در داخل 
کشور از زبان بعضی مسئوالن یا روشنفکران 
می شنوید، در سوپرلیبرال  ترین کشورهای 
غربی هم نمی شنوید. مثالً اگر در دانشکده های 
روابط بین الملل امریکای شمالی و اروپا بگویید 
»دنیای فردا، دنیای گفتمان است نه موشک«، 
احتماالً تص��ور خواهند کرد که ش��ما قهوه 
صبحگاهی تان را ننوشیده اید و حال خوشی 
ندارید. یا همین دوگانه می��دان و مذاکره را 
اگر بگویید، البد واکنشی نشان خواهند داد 
که برگردانش به فارسی چیزی شبیه همین 

»ماذا فاذا«ی خودمان می شود.
از منظر دانشمند روابط بین الملل غربی، 
تصمیم گیران عرصه سیاست خارجی برای 
نیل به اهداف و تحقق منافع ملی کشور یک 
جعبه ابزار )toolkit(  در اختیار دارند که 
درونش ابزارهای مختلف و متنوعی وجود 
دارد از جمله دیپلماس��ی، توانمندی های 
نظامی، اهرم های اقتصادی مثل پاداش و 

تحریم، منابع قدرت نرم و....
این ابزار ها به مثابه پیچ گوشتی  ها و آچار هایی 
هس��تند که هر کدام به کار باز کردن پیچ و 
مهره های خاصی می آیند، بنابراین مکمل هم 
محسوب می شوند، نه معارض و مهم تر اینکه 
هیچ کدام »هدف« نیستند، بلکه »ابزار« هایی 
برای تحقق اهداف سیاست خارجی هستند. 
دقیقاً به همین خاطر است که امروز اصطالح 
 )smart power( »ق��درت هوش��مند«
برای اشاره به ترکیب قدرت سخت سرکوب 
)نظامی( و پرداخت )اقتصادی( با قدرت نرم 
اقناع و جذابیت به کار می رود؛ یعنی مظاهر 
قدرت سخت و نرم در تقابل با هم قرار ندارند، 
بلکه مکمل یکدیگرند و کنشگران به تناسب 
و به اقتض��ای موقعیت  ه��ا از ترکیب هر دو 

استفاده می کنند.
 mixed( اصطالح دیپلماس��ی مختلط
diplomacy(  هم دقیقاً به همین نکته 
اش��اره دارد که ابزار دیپلماسی برای مؤثر 
واقع شدن در میز مذاکره با رقبا و واداشتن 
آنها به امتیازدهی باید ب��ا دیگر ابزارهای 
موج��ود در جعبه ابزار سیاس��ت خارجی 
عجین ش��ود. این همان کاری اس��ت که 
امریکا به درس��تی انجام می دهد؛ یعنی با 
ما پای میز مذاکره می نش��یند، اما به طور 
همزمان و موازی، چماق تهدید نظامی اش 
را هم بر س��رمان نگه می دارد، تحریم  ها را 
حفظ می کند، پیش��نهاد پاداش می دهد 
و از ابزارهای متنوع ق��درت نرم خود هم 
در قالب دیپلماس��ی عمومی بهره می برد. 
همه این ابزار ه��ا قرار اس��ت در کنار هم 
کمک کنند ت��ا هدف سیاس��ت خارجی 
امریکا برای تغییر رفتار ایران محقق گردد. 
پس این فقط مس��ئوالن ما هس��تند که 
دیپلماسی را از سطح ابزار به سطح هدف 
ارتقا می دهند و س��پس آن را در تقابل با 
دیگر ابزارهای سیاس��ت خارجی قلمداد 
می کنند و حاصلش خلق دوگانه عجیب و 
غریب میدان - مذاکره است تا شاید برای 
توجیه ناکامی دیپلمات  ها در میدان مذاکره 
بگویند تقصیر ژنرال  ها در میدان نبرد بود!

امیدوارم این حرف را اساتید خارجی روابط 
بین الملل نش��نوند که حس��ابی دستمان 
می اندازند. آنها هنوز هم ح��رف کالزویتز 
)Clausewitz( در ق��رن نوزدهم را روی 
چشمشان می گذارند که جنگ ادامه سیاست 
 the continuation( است از ُطُرقی دیگر

 .)of politics by other means
عجیب است که مسئوالن ما این حرف  ها را 
نشنیده اند. مگر همان جا درس نخوانده اند؟ 

مگر نمی گفتند ما زبان دنیا را بلدیم؟

مسعود براتی، فعال رسانه ای و کارشناس 
مس��ائل تحریم، در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: برخی ن��کات را درب��اره فرآیند 

پذیرش برجام در ایران مرور کنیم:
1(  رهبری جایگاه راهبری کالن دارد، نه 

مدیریت یا احیاناً دیکتاتور.
2( خطوط کالن توسط رهبری تعیین و 
تبیین می شود. معموالً در جزئیات و نحوه 
اجرا ورود نمی کنند یا به بیان برخی قیود 

می پردازند.
3(  در قضی��ه برج��ام خط��وط کالن در 
مباحث مختلف خصوصاً در قالب خطوط 

قرمز در ایام مذاکره تبیین شد.
4( بعد از نهایی شدن متن برجام و مدت 
س��ه ماهه برای بررس��ی آن در کشورها، 
مجلس و ش��عام به بررسی متن پرداخت. 
دولت و تیم مذاکره کنن��ده هم ادعا هایی 
درباره تفسیر متن ارائه کرد. از جمله...   لغو 
بالمره تمام تحریم های اقتصادی و مالی... 
5( رهبری پس از طی تم��ام این روند ها 
در نامه ای به روحانی اینگونه بیان کردند: 
اکنون که موافقتنامه موسوم به »برجام « 
پس از بررس��ی های دقیق و مسئوالنه در 
مجلس شورای اسالمی، کمیسیون ویژه 
و دیگر کمیسیون  ها و نیز در شورای عالی 
امنیت ملی،  س��رانجام از مجاری قانونی 
عبور کرده و در انتظار اعالم نظر اینجانب 
است، الزم می دانم نکاتی را یادآور شوم... 
6( در متن نامه ش��روطی مطرح می شود 
که مقدمه آن اینگونه اس��ت: »با این حال، 
محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل 
گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف های 
س��اختاری و موارد متعددی اس��ت  که در 
صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه،  
می تواند به خسارت های بزرگی برای حال و 

آینده  کشور منتهی شود.«

7( بدنه اصلی نامه ش��روطی است که در 
کنار شروط نه گانه مجلس و شروط ده گانه 
ش��عام قیودی را برای اجرای برجام بیان 

می کند.
8( تف��اوت فاحش میان ادع��ای دولت و 
تیم مذاکره کننده با متن برجام سبب شد 
که رهبری تصریح کنند:  »توجه شود که 
در موارد ابهام س��ند برجام،  تفسیر طرف 
مقابل مورد قبول نیس��ت و مرجع، متن 

مذاکرات است.«
9( رهبری به منظ��ور اطمینان از رعایت 
شروط اقدام به نهادسازی می کنند: »وجود 
پیچیدگی  ها و ابهام  ها در متن برجام و نیز 
گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در 
طرف مقابل به ویژه امریکا، ایجاب می کند 
که یک هیئت قوی، آگاه و هوشمند، برای 
رصد پیشرفت کار ها و انجام تعهدات طرف 
مقابل و تحقق آنچ��ه در باال بدان تصریح 
شده است،  تشکیل شود. ترکیب و وظایف 
این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملی 

تعیین و تصویب شود.«
10( آنهای��ی که ب��ه دنبال ساده س��ازی 
هس��تند و می خواهند برج��ام را به پای 
رهبری بنویس��ند و خودش��ان را فراری 
بدهند یا عقده گشایی کنند از  کسانی که 
منتقد برجام هستند، بدانند آب در هاون 

می کوبند.
آنهایی که می گویند چرا رهبری شروطش 
را دنبال نکرد، باید ابت��دا این مطالبه را از 
هیئت عالی نظارت ب��ر برجام که ترکیب 
مشخصی دارد، بپرسند و در نهایت آنهایی 
که س��ؤاالت س��طحی درباره نوع کنش 
رهبری می پرس��ند، باید فهم خ��ود را از 
رابطه  امام و امت ارتقا دهند. انتظار کنش 

دیکتاتورانه از رهبری نداشته باشند.

 خدا کند دوگانه میدان- دیپلماسی را
 اساتید خارجی روابط بین الملل نشنوند!

 نکاتی درباره 
فرآیند پذیرش برجام در ایران

    تصویر منتخب

    صفحه اینستاگرامی ایرانگردان با انتش�ار تصاویری از روستای صخره ای 
کندوان نوشت : کندوان روستایی است که در دل صخره ها بنا شده و تنها سازه 

آنجا را سنگ  ها تشکیل می دهند.

نامه حسین قدیانی به مصطفی تاج زاده
حسین قدیانی، روزنامه نگار، در کانال تلگرامی خود نامه ای خطاب 
به مصطفی تاج زاده که این روز ها سودای ریاست جمهوری را در 

سر می پروراند، نوشت. متن این نامه به شرح ذیل است:
به نام خدا

سالم جناب تاج زاده
اعالم نامزدی شما در انتخابات، چنان برخاسته از هیجان بود 
که حتی موجب تعجب اغلب هم قطاران تان در جریان مدعی 
اصالحات شد، بنابراین بر ما خرده نگیرید، اگر این روز ها ناظر 
بر رفتار و گفتار جوگیرانه شما، یاد این ضرب المثل بیفتیم که انگار باز هم بوی گوشت به دماغ 
گربه خورده است. در مثل مناقشه نیست. فراموش نمی کنیم که سال 88 به 40 میلیون رأی این 
مردم چنگ انداختید و علیه مظهر دموکراسی یعنی انتخابات فتنه به پا کردید. شگفتا! نامزدی 
که مدعی پیروزی اش بودید، آنقدر عجول، متوهم و لجوج بود که حداقل صبر نکرد رأی گیری 

تمام شود، بعد اعالم پیروزی کند؛ آن  هم اعالم پیروزی با اختالف آرای فراوان!
سؤال قابل طرح این است: از 88 تا امروز دقیقاً چه تغییری در ساز و کار انتخابات نظام پدید آمده 
که ش��ما را به صرافت نامزدی انداخته؟ جمهوری اسالمی که همان جمهوری اسالمی است؛ 
آیت اهلل جنتی که همان آیت اهلل جنتی است؛ شورای نگهبان که همان شورای نگهبان است؛ 
نظارت استصوابی که همان نظارت استصوابی است؛ قوانین و قواعد انتخابات ریاست جمهوری 

1400 هم که همان قوانین و قواعد انتخابات ریاست جمهوری 1388 است!
آیا مخاطب شما حق ندارد به گواهی همین اعالم نامزدی، فرض و بلکه فریضه را بر این بگیرد 
که ادعای تقلب در سال 88، دروغی بیش نبود؟ به راستی اعالم نامزدی امروزتان را باور کنیم 
یا داعیه دیروزتان را؟ گمان نمی کنم آدم عاقل، نامزد انتخاباتی شود که زعمایش »با اختالف 
آرای فراوان « نتیجه را وارونه می خوانند. اینکه در جریان خودتان هم متهم به جوزدگی، افراط، 
بی خردی، تک روی و سیاست ورزی هیجانی هستید، ناشی از همین دوگانگی وحشتناک در 
قیاس گذشته با حال تان است که حتی حال هم پیاله های تان را هم به هم زده. کاش منادیان 
آزادی یاد بگیرند که صداقت را صدر سیاست بنشانند و این جور نباشد که گویی انتخابات را 

فقط به شرط برد، قبول دارند. زیاده عرضی نیست. والسالم.

ایمان تازه
صدیق قطبی در کانال تلگرامی »عقل آبی« نوش��ت: معنای »تازه کردن« را درباره عواطف می توان 
فهمید. مثاًل تازه کردن محبت، تازه کردن امید، تازه کردن اعتماد، اما در باب »اعتقاد«، سخت بتوان 
از تعبیر »تازه کردن« استفاده کرد. تعبیر تازه کردن، شاهدی است بر اینکه ایمان، از جنس عواطف 
است و نه اعتقادات ذهنی. پیامبر اسالم در باب ایمان از تازگی  و کهنگی  تعبیر کرده است. گفته است 
ایمان تان را تازه کنید و خبر داده است که ایمان هم فرسوده و پالسیده می شود. مثل هر عاطفه دیگری. 

مثل محبت، اعتماد، امید.
دوا إیمانَکم بقوِل ال إلَه  ُد إیمانَنا؟ « قاَل: »َجدِّ ِ فکیَف نَُجدِّ دوا إیمانَکم«. قالوا: »یا رسوَل اهللهَّ »َجدِّ
ُ«)به روایت احمد( »ایمان تان را تازه کنید. گفتند:  ای پیامبر خدا، چگونه ایمان مان را  إالهَّ اهللهَّ

تازه کنیم؟ گفت: ایمان تان را با گفتن الإله إال اهلل تازه کنید.«
َد اإلیماَن فی  إنهَّ اإلیماَن لَیْخلَُق فی َجْوِف أحِدُکْم َکما یخلَُق الّثوبُ ، فاْسألُوا اهللَ تعالَی: أْن یَجدِّ
ُقلوبِکْم)جامع الصغیر، سیوطی( »ایمان در دل شما پوسیده و کهنه می شود همچنان که لباس 

مندرس و فرسوده می شود. از خدا بخواهید تا ایمان را در دل های تان تازه کند.«
پیداست که پیامبر اسالم دلواپس از رنگ و رو رفتن و کهنه شدن ایمان است. کهنگی ایمان، 
وقتی است که از ذوق و حالوت و تابندگی خالی شده باشد. از راهکارهای پیامبر برای تازه داشتن 
ایمان، گفتن و تکرار کلمات است. می گوید با گفتن کلماتی می توانید ایمان را تازه کنید. گفتن، 
اثر تلقینی دارد. بر زبان آوردن صادقانه و توأم با حضور قلب کلماتی نافذ و دل افروز که راه به دل 
می گشایند. وقتی حال خوبی از دست می رود، نباید دست روی دست گذاشت و انتظار کشید تا 
خودش بازگردد. باید کوشید. تقالیی کرد. اوراد و عبادات دینی اگر قرین دو شرط باشند به گمانم 
هَِّذیَن ُهْم َعلَی  نرم نرم ما را میزبان آن حال های تازه می کنند. یکی استقامت، پیوستگی و دوام )ال

هَِّذیَن ُهْم فِی َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَن(. َصاَلتِِهْم َدائُِموَن( و دیگری ِصدق، حضور قلب و خشوع )ال
موالنا نیز در مثنوی از تازه کردن ایمان سخن گفته است. در بیان او، تازه کردن ایمان، به زبان 
آوردن غافالنه کلمات نیس��ت، بلکه با فاصله گرفتن از خودپرستی حاصل می شود. از تکرار 

ملوالنه کلمات کاری ساخته نیست.
تازه کن ایمان، نه از گفت زبان/  ای هوا را تازه کردن در نهان

تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست/ کاین هوا جز قفل آن دروازه نیست
)مثنوی، دفتر اول، 1086-1085(

کلمات. کلماتی که در خاکستر دل می دمند و شعله های ُخرد را فروزان می کنند. چه شنیدن 
و جان را به جانب شان گش��ودن و چه زمزمه مجذوبانه آنها. کلمات، قادرند به ما احوال تازه 

ببخشند. احوال نو و ایمان تازه.

 مرحوم شهید آیت اهلل مرتضی مطهری 
و ضرورت جامعه امروز ما

حسن انصاری در کانال تلگرامی خود نوشت: چندین نسل از جمله نسلی که من به آن تعلق 
دارم، این اقبال را داشته است که به ضرورت  ها و اقتضائات سنی مختلف از دوران نوجوانی تا 
بزرگس��الی و فراخور دانش و عالقه خود از میراثی که مرحوم آیت اهلل شهید مرتضی مطهری 
برجای گذاشت بهره مند باشد و پاسخ بسیاری از پرس��ش های خود را در آثار آن استاد فرزانه 
و معلم آگاه پیدا کند. از کتاب داس��تان راس��تان گرفته تا مهم  ترین و دقیق  ترین آثار قلمی و 
شنیداری استاد در زمینه حکمت متعالیه و شرح فلسفه مش��ای بوعلی، از اقتصاد اسالمی تا 
بحث از مقتضیات زمان و از آثاری درباره تفسیر قرآن و سیره ائمه شیعه گرفته تا آشنایی با علوم 
اسالمی و نقد مارکسیسم و فلسفه تاریخ از نقطه نظر دینی. آنچه در همه این آثار به روشنی 
پیداست، یکی آشنایی عمیق با فرهنگ و الهیات و مبانی دینی و کالمی و اعتقادی اسالم است و 
دیگری آشنایی با ضرورت های نسل جدید و پاسخ به پرسش های نو و گشودگی بر انواع معرفت 
و آمادگی برای شنیدن و خواندن و گفت وگو کردن و پاسخ دادن و راه حل های نو یافتن. با وجود 
آنکه از تاریخ برخی از این آثار بیش از نیم قرن می گذرد، اما همچنان بی گفت وگو بسیاری از 
این کتاب  ها برای نسل نو می تواند مفید باشد و پاسخ بسیاری از پرسش  ها را بدهد. یا دست کم 
راه و آیین خردورزی در دین و فهم مبانی دینی را نشان دهد. جامعه دینی ما همچنان نیازمند 

مطهری و مطهری هاست. خداوند او را غریق رحمت واسعه خود قرار دهد.

فکرمزدان نیز کارگرند
ش��هرام حالج در کانال تلگرامی خود به مناسبت روز کارگر 
نوش��ت: 11 اردیبهش��ت ماه، اول ماه می، ی��ادروز تالش و 
ایستادگی کارگران ش��یکاگوی امریکا در سال 1886 است؛ 
تالش برای کاهش ساعات کار روزانه از 14 ساعت به هشت 
ساعت؛ تالشی برای عدالت. یک گام مهم در راه عدالت و کرامت 

انسان. تالشی برای زندگی آزاد از فشار فقر و فرودستی.
قریب یک و نیم قرن پس از آن روز، امروزه در برخی جوامع این سطح از مسئله، حل شده  است و 
به سطوح باالتری از عدالت، کرامت و آزادی می اندیشند و صد افسوس که در بعضی جوامع این 
سطح از مسئله همچنان نیازمند تالش و کارزار است. هنوز بسیاری از ما نمی توانیم با هشت ساعت 
کار شرافتمندانه سالمت، کرامت و سعادت خانواده خود را تأمین کنیم. پس در چنین جاهایی، 
گرامیداش��ت روز کارگر، نه تنها نماد، بلکه عین زندگی و برنامه عمل است.  از منظری دیگر هم 

می توان به روز کارگر نگاه کرد.
اگر دامنه ش��مول »کارگر « را به کارهای یدی و بدنی فرونکاهیم و ب��ا معنایی مانند معنای 
گسترده ای که در »قانون کار « کش��ورمان آمده  اس��ت، نگاه کنیم، روز کارگر روز بسیاری از 
ماست. روز کارگر، روز همه انسان هایی است که »عمر خود « را می فروشند و نه مال یا موضوع 
دیگری که قابلیت تکثیر، واگذاری، نگهداری و انبارش را داشته  باشد. بدین ترتیب »کارشناسان 
با قرارداد ساعتی « که فشرده سال  ها تجربه ، آموزش یا پژوهش خود )یعنی چکیده عمر گذشته 
خود( را اکنون در قالب س��اعت های عمر جاری خود، به کارفرما ارائه می کنند و »فکر مزد«* 
دریافت می کنند نیز کارگر هستند. این معنای گسترده از کارگر، در برگیرنده همه کسانی است 
که پاکیزه از روابط زیرمیزی زیسته اند و وارد زد و بند ها نشده اند و همواره »کارگر فکری« یا 
»کارشناس« پاکدست مانده اند. کسانی که کارِ دستی یا فکری خود را با صداقت و بهره وری ارائه 
کرده اند و مزد همین تالش دستی یا فکری را گرفته اند و همواره از »مال آلوده به رنج دیگران « * 

پرهیخته اند، نه مستحق ترحم، بلکه شایسته حرمت، احترام و بزرگداشت هستند.
همه کسانی که دل به پلکان مفسده آلود نبسته اند و تن به روابط پنهانی و ناگفتنی نداده اند 
و در دایره زندگی کوچک خود از مذهب شخصی بزرگ خویش پاسداری کرده اند، شایسته 
احترام و حرمتی عمیق هستند. روز کارگر از تالش همه کسانی که امرار معاش پاکیزه خود را 

بر کار یدی یا فکری صادقانه  و شخصی استوار کرده اند، مبارک می شود.
* اصطالح »فکرمزد « را از اس��تاد کارگاه تفکر نقادانه )حامد صفایی پ��ور( وام دارم و ترکیب 

روشنگر »مال آلوده به رنج دیگران « را از معلم مثنوی و گلشن راز )استاد فقید عبداله واعظ(.
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