
حسن عابديني در توئيتي نوشت: ۸۳۷۲ مسلمان ۲۶ سال پيش در سربرنيتسا قتل عام شدند. 
 وعده غربي ها: »اسلحه ها را تحويل دهيد، سازمان ملل حافظ امنيت شماست.« نجواي داخلي: 
»صرب ها قوي ترند، اگر تسليم شويم گرسنه نمي  مانيم.« در نهايت مردان را كشتند، زنان را به 

اسارت بردند. جهان هم يك دقيقه سكوت كرد. هزينه مقاومت كمتر از سازش است.

عمر هر كس به اندازه فهم و علم اوست
صفحه توئيتري »مهر استاد« كه به انتشار جمالتي از حضرت آيت اهلل 
جوادي  آملي مي پ��ردازد در توئيتي به نقل از حض��رت جوادي آملي 
نوشت: اين زمين است كه ۳۶۵ روز تالش كرد كه يك دور به دور آفتاب 
بگردد، ما فكر مي كنيم اگر زمين مثاًل ۵0 بار به دور خورش��يد گشت 
ما نيز ۵0 سال رشد كرده ايم، در حالي كه اگر انسان ۵0 مطلب علمي 

فهميد ۵0 سالش است! عمر هر كس به اندازه فهم و علم اوست.  

از دستفروشي تا رئيس جمهوري
جواد تاجيك در توئيتي نوشت:  رئيس جمهور  شهيد رجايي در خانه اي 
معمولي  و در محله هاي پايين شهر همانند ضعيف ترين مردم زندگي 
مي كرد و به قول حضرت امام: »از حال دستفروشي اش تا حال رياست 

جمهوري، در روح او تأثيري حاصل نشد.«

 نامزدها چگونه سند تحول 
آموزش و پرورش را محقق مي كنند؟

مجتبي همتي فر در توئيتي نوشت: جالب است كه كليدواژه ها ي عمده  
نامزدهاي رياس��ت جمهوري در حوزه آپ، با سند تحول قرابت زيادي 
دارد. به نظر مي رسد اين همگرايي ناشي از غلبه ادبيات سند است كه 
تيم هاي پشتيبان نامزدهاي مختلف در ذيل چتر آن قرار گرفته اند؛ البته 

چگونگي تحقق اين ايده ها تفاوت ها را نشان مي دهد، منتظريم!

عباستقدسينژاد:
آيا ۸دقيقه دفاع روحاني پيش از مناظره فردا، 
ضررهاي مردم در بورس را جبران مي كند؟!

محسنقزلسفلو:
 دولت روحاني بع��د از انتخابات هم فرصت 
پاسخگويي دارد، بنابراين براي جلوگيري 
از اثرگذاري دولت له يا عليه نامزدي خاص، 
پاس��خگويي دولت به نقدهاي نامزدهاي 
انتخابات��ي به عملك��ردش بايد ب��ه بعد از 

انتخابات موكول گردد. 
روياراعي:

 آقاي كميس��يون نظ��ارت ب��ر انتخابات، 

انصافت كجا رفته؟ چه جوري از هشت سال 
افتضاح دولت، فقط تو ۸ دقيقه دفاع كنن؟

مالكشريعتي:
 ظاه��راً ۸ دقيقه به دول��ت روحاني فرصت 
پاسخگويي داده اند! بايد ۸0ميليون دقيقه 
به ۸0ميليون نفر از مردم وقت مي دادند تا 
بتوانند دردها و رنج هاي خود از هشت سال 

بدعملي دولت را فرياد بزنند. 
مجتبيجعفري:

 البته عادالنه اين است كه اون ۸ دقيقه در همان 
استوديو مناظره سوم و در حضور كانديدا ها و 

توسط خود  روحاني استفاده بشه! چه شود!

كاربريبانام»امير«:
 هش��ت س��ال تمام حرف ه��اي آقايون رو 

شنيديم، كافي نيست؟
سعيدمرداني:

 مي خواهند ۸ دقيقه وقت به دولت بدهند 
تا به حرف ه��اي مطرح ش��ده در مناظره، 
جواب بدهد! عجب! دولت اين همه سال با 
تريبون يكطرفه هرچي خواست گفت ولي 
صداوس��يما فرصت مناس��بي به منتقدان 
براي پاس��خگويي نداد! در مناظره س��ال 
9۲و9۶ آن هم��ه عليه دول��ت قبل، حرف 

زدند، ولي چنين فرصتي داده نشد!

محمدكرماني:
واقعاً دولت با چه رويي مي خواهد در صداوسيما 
۸دقيقه حاضر شود و به انتقادات نامزدها پاسخ 
دهد؟ آنچه عيان اس��ت چه حاج��ت به بيان 
است؟ چه مي خواهد بگويد؟ مثاًل بگويد دالر 
۲0تومان نيس��ت، دروغ مي گويند ۲ تومان 

است؟! يا بگويد نقدينگي رشد منفي داشته؟
كاربريبانام»جهاد«:

 در هشت س��ال نتوانس��تيد مردم را قانع 
كنيد! فكر كردي��د در ۸ دقيقه مي توانيد؟ 
 به خدا قانع كردن كه هيچ، االن موندن كه 

اين ۸ دقيقه رو چه جوري پر كنن؟!
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به جاي ۸دقيقه ۸۰ ميليون دقيقه وقت بدهيد!

واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهاختصاص۸دقيقهوقتبهدولت
برايپاسخگوييبهانتقاداتنامزدهايرياستجمهوري

مطابقآنچهكميسيوننظارتبرتبليغاتانتخاباترياستجمهوریاعالمكردهاست،
دولت۸دقيقهوقتپاسخگوييبهانتقاداتكانديداهارادرسيمايمليخواهدداشت.
اينخبرباواكنشهايبسياريدرشبكههاياجتماعيهمراهبود.كاربراناينوقترابراي
پاسخگوييدولتبهعملكردهشتسالهخودناكافيدانستندوازصداوسيماخواستند

بهجاي۸دقيقه۸۰ميليوندقيقهوقتدهدتاجوابعملكردخودرانسبتبهتكتك
مردمايرانبيانكند.برخيكاربراننيزمخالفاختصاصاينوقتدرايامانتخاباتبودهو
معتقدندازآنجاكهاينزمانميتواندبرجريانانتخاباتاثرگذارباشدبايدبهبعدازانتخابات
موكولش�ود.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانرادراينخصوصميخوانيد.

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

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

فردين عليخواه، عضو هيئ��ت علمي گروه 
جامعه شناسي دانشگاه گيالن در يادداشتي 
به نقد فرهنگ س��لبريتي زدگي پرداخت. 
بخشي از يادداش��ت او را مي خوانيد: اوليور 
دريسنز در يكي از مقاالت تأثيرگذار خود با 
عنوان»سلبريتيزه شدن جامعه و فرهنگ« 
كه در آن به پويايي هاي ساختاري فرهنگ 
سلبريتي مي پردازد سلبريتيزه شدن را براي 
آن دس��ته از تغييرات اجتماعي و فرهنگي 
به كار مي برد كه مس��تلزم حضور سلبريتي 
است. از نظر او سلبريتيزه شدن را مي توان 
پدي��ده اي هم ردي��ف جريان هاي��ي چون 
جهاني شدن، فردي شدن يا رسانه اي شدن 
قلمداد كرد و در نتيجه نمي توان اهميت آن 
را در حيات جوامع معاص��ر ناديده گرفت. 
محققان و متفك��ران متعددي ب��ر نقش و 
اهميت سلبريتي يا ش��كل عام تر آن يعني 
»فرهنگ س��لبريتي« تأكي��د كرده اند. در 
جوامع معاصر تقريباً عرصه اي را نمي توان 
يافت كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم با 
پديده سلبريتي در ارتباط نباشد. سلبريتي ها 
در جاي جاي زندگي امروزي ما حضور دارند 
و بر آن اثرگذارند و در برهه هايي اين احساس 
نامطلوب به س��راغمان مي آي��د كه گويي 
گريزي از آنان نيست. در همه جا يا ما در حال 
تماشاي آنها هستيم يا آنها بر فراز تابلوهاي 

تبليغاتي در حال تماشاي ما هستند. 
سياست و سلبريتي، يكي از عرصه هايي است 
كه همواره در قرن بيستم و قرن جديد موضوع 
مطالعه و بررسي محققان عرصه سلبريتي 
بوده است. سياست و سلبريتي، هم به شكلي 

مستقيم و هم غيرمستقيم با هم پيوند دارند. 
در قرن بيس��تم كم نبودند سياستمداراني 
كه خاستگاه آنان صنعت سرگرمي و فراغت 
بود. ش��ايد نمونه شناخته ش��ده آن آرنولد 
ش��وارتزنگر، قهرمان پرورش اندام و بازيگر 
مشهور هاليوود و نمونه هاي قبل تر آن رونالد 
ريگان، رئيس جمهور امريكا بين سال هاي 
19۸1 تا 19۸9 باشد. معموالً در كشور ما در 
سطح انتخابات شوراها و گهگاه در انتخابات 
مجلس مي ت��وان نمونه هاي��ي از افرادي را 
يافت كه پيشينه آنان به راديو و تلويزيون و 
سينما بازمي گردد و به تعبيري قبل از ورود به 

سياست، چهره اي رسانه اي بودند. 
اما پيوند بين سياس��ت و سلبريتي به آنچه 
گفته شد ختم نمي ش��ود. سياستمداران و 
احزاب همواره تالش ك��رده و مي كنند تا از 
محبوبيت چهره ها به سود خود بهره برداري 
نمايند. معموالً در ايام رقابت هاي انتخاباتي، 

در همه كش��ورهاي جهان ش��اهد حضور 
سلبريتي ها در كارزارهاي انتخاباتي هستيم. 
در اين كارزارها سياستمداران تالش مي كنند 
تا به طريقي در كنار سلبريتي ها قرار گيرند 
و عكس هايي از دورهمي و »خوش و بش« 
آنان در رس��انه هاي جمعي منتشر شود. در 
اينجا هدف، يا حداقل يكي از اهداف، جذب 

هواداران ميليوني سلبريتي هاست. 
جداي از بهره برداري چهره هاي سياس��ي از 
محبوبيت سلبريتي ها، آنچه در خصوص پيوند 
بين سياست و سلبريتي اهميت دارد استفاده 
از سازوكارها و تكنيك هاي به كارگرفته شده 
در صنعت سلبريتي سازي براي كسب شهرت 
و محبوبيت سياسي است. منظور آنكه معموالً 
در رقابت ها و كارزارهاي سياسي از شگردها 
و فنون م��ورد اس��تفاده در عرصه فرهنگ 
سلبريتي براي معرفي يك چهره سياسي و 
كسب هواداري سياس��ي استفاده مي شود. 

اين امر با فراگير ش��دن فرهنگ سلبريتي 
در جامعه ام��روزي ما دامنه اي وس��يع تر و 
شدت بيشتري يافته است. ساخت دشمن 
فرضي و حمله به او، تالش براي تحريك شور 
جمعي، سانتي مانتاليسم يا احساسات گرايي، 
استفاده از شگرد بمب هاي خبري، كار كردن 
بر ژس��ت ها، لحن و تُن صدا، لباس و آرايش 
صورت از آن جمله اند. البته به همه اينها بايد 
به كارگيري تكنيك هاي فني سينمايي در 
محصوالت تصويري متعلق به كانديداها را 

هم اضافه كرد. 
درجايي مانند امريكا اين پيش فرض وجود 
دارد كه سياستمداران همچون يك صابون 
يا يك بسته ماكاروني هستند. همان شگردها 
و س��ازوكارهايي كه در بازاريابي كاال براي 
فروش اس��تفاده مي ش��ود براي »فروش« 
چهره هاي سياس��ي به مردم نيز بايد به كار 
گرفت. در بازار مش��تري با رفتن به س��وي 
صندوقدار فروشگاه به تبليغات رأي مي دهد و 
در بازار سياست نيز با رفتن به سمت صندوق 
رأي. ش��ايد چنين پيش فرضي »سطحي 
سازي« موضوع مهمي مانند رقابت سياسي 
تلقي شود ولي شگردها و فنوني كه امروزه 
در عرصه سياست و سياس��ت ورزي شاهد 
هستيم اين پيام را به ما مي دهد كه مرز بين 
سلبريتي و سياست بسيار باريك و شكننده 
شده است. گاهي سياست، سلبريتي و گاهي 
سلبريتي، سياست مي شود. شايد بي اساس 
نباش��د اگر بگوييم در دنياي امروز به جاي 
سياست يا سلبريتي، بايد به موضوع ديگري 

پرداخت: سطحي شدن. 

سياست،سلبريتيوسطحيشدن

مهدي محمدي در توئيتي نوشت: اجماالً مي دانستيم جنگ اخير غزه و ضربات آشكار و 
پنهان در عراق، سوريه، درون سرزمين هاي اشغالي و گوشه و كنار دنيا كه به اسقاط نتانياهو 
انجاميد، اعضا و جوارح مختلف صهيونيست ها را به درد آورده اما دروغ هاي شاخدار اخير 

يوسي كوهن نشان مي دهد عمق مسئله خيلي فراتر از تصورات ماست!

هزينه مقاومت كمتر از سازش استعمق فاجعه فراتر از تصور ماست!

تقريباً هيچ كتابی در معرفی امامان شيعه 

 

به زبان های اروپايی نداريم
حسن انصاري در كانال تلگرامي خود نوشت: 
باورتان مي شود كه ما در زبان هاي اروپايي 
جز يكي دو استثنا تقريباً هيچ كتابي درباره 
زندگي، تعاليم و سهم سياسي و اجتماعي و 
ديني ائمه ش��يعه نداريم. آنچه هم تاكنون 
نوشته و منتشر ش��ده با آنچه درباره ائمه و 
علماي تراز اول اهل سنت در زبان هاي غربي 
داريم قابل مقايسه نيس��ت.  درباره رئيس 
مذهب جعفري امام جعفر صادق )ع( تاكنون هيچ كتاب مستقلي كه به تمامي اين ابعاد بپردازد 
منتشر نش��ده اس��ت. درباره امام باقر)ع( هم با اينكه يك كتاب به انگليسي منتشر شده اما 
همچنان جاي يك تحقيق جامع خالي است. به استثناي دو سه امام درباره ساير ائمه)ع( تقريباً 
هيچ چيزي نداريم. درباره ابعادي از زندگي و تعاليم يا تاريخ ش��يعه در دوران حضور امامان 
مقاالت يا كتاب هايي نوشته شده است اما براي بيشتر ائمه شيعه ما كتاب يا كتاب هايي كه با 
نگاهي كلي ابعاد مختلف زندگي و تعاليم اعتقادي، فقهي، سياسي و اجتماعي را روشن كند، 
نداريم.  اين بسيار مايه تأسف است. چه كرده ايم تاكنون؟ هيچ. هزاران حديث و متن از ائمه اي 
مانند امام باقر)ع(، صادق)ع(، موس��ي بن جعفر)ع( و امام رضا)ع( باقي اس��ت اما ما تاكنون 
نتوانسته ايم تعاليم امامان شيعه را به صورت تحقيقي و آكادميك و قابل گفت وگو در فضاهاي 
آكادميك جهاني معرفي كنيم. فقط درباره امام رضا)ع( چندين كتاب مي توان نوشت. درباره 

بررسي جامع سهم علمي حضرت در تمدن اسالمي هيچ چيزي به اين زبان ها نداريم. 
به طور كلي درب��اره ميراث علمي ائمه)ع( چه نوش��ته ايم؟ خيلي ك��م. در يكي از مهم ترين 
كتاب هايي كه درباره ميراث شيعه به زبان انگليسي نوشته شده است فصلي به امام صادق)ع( 
اختصاص داده نشده و ميراث علمي و مكتوب حضرت به بحث گذارده نشده است. درباره ائمه 
اخير شيعه وضع به مراتب بدتر است و هيچ كتاب و مقاله جامعي به زبان هاي اروپايي وجود 
ندارد. مي توان كتاب ها نوشت درباره تعاليم ديني، اخالقي، سياسي و اجتماعي ائمه)ع( اما 
متأسفانه هنوز ما اول راهيم و هيچ كاري درخور انجام نداده ايم. حتي مداخلي كه براي امامان 

شيعه در دانشنامه هاي فارسي خود نوشته ايم آن چنانكه بايد نيست. جاي تأسف دارد. 

 افزايش ۳۳۴ هزارميليارد توماني بدهي دولت 
به بانك ها در دوره روحاني

كانال تلگرامي دكتر س��الم نوشت: از پايان دولت دهم تا اسفند س��ال 1۴00، دولت روحاني 
۳۳۴هزار ميليارد تومان بر ميزان بدهي دولت به بانك ها و مؤسسات اعتباري اضافه كرده است.  
در پايان دولت دهم ميزان بدهي دولت به بانك ها فقط ۶۲/9 هزارميليارد تومان بود كه در دوره 
روحاني با افزايش بيش از ۶ برابري به ۳9۶/9 هزارميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيده 
است.  اين بدهي سنگين هم از جمله ميراث هايي است كه دولت روحاني براي دولت آينده به 

يادگار مي گذارد تا با زمين سوخته مواجه شود.

 سخنان رئيس سابق موساد درباره ايران را 
چگونه بايد تحليل كرد؟

عبداهلل شهبازي در كانال تلگرامي خود به 
تحليل سخنان يوسي كوهن، رئيس سابق 
موس��اد، درباره عمليات اطالعاتي در ايران 
پرداخت. چكيده اي از يادداشت او را در ادامه 
مي خوانيد: به گمان من، يوسي كوهن كاماًل 
حساب شده سخن گفته و با نتانياهو و داويد 
برنع، رئيس جديد موس��اد هماهنگ بوده 
است. اين س��خنان اهداف مهمي را در دو 

حوزه سياست داخلي و سياست منطقه اي ايران دنبال مي كند:
1( راديكال و امنيتي كردن سياست داخلي ايران: اين سخنان با شناخت دقيق فضاي سياسي 
داخلي كنوني ايران بيان شده و معطوف به نقشه اي است كه بر اساس تجربه گذشته به ويژه 
دهه 1۳۶0، با هدف متالشي كردن نظام جمهوري اسالمي ايران از درون طراحي از طريق 

ايجاد فضاي »نفوذهراسي« شده است. 
هم اكنون در ايران »فضاي ضد نفوذ« تا حدودي شكل گرفته است و آگاهي هايي به دست آمده 
هر چند هنوز خام و در نطفه است. اين رويكرد اگر به بلوغ رسد و غناي فكري و سمت گيري 
پخته و دقيق پيدا كند مي تواند لطمات جدي بر پايگاه اسرائيل در داخل ايران وارد كند، ولي 
اگر به »نفوذهراسي« تبديل ش��ود مي تواند پيامدهاي سياسي و اجتماعي خطرناك داشته 
باشد. هدف، تبديل اين شناخت ابتدايي و خام به فضاي تند و شلخته و مغرضانه اي است كه 
آن را »نفوذهراس��ي« مي نامم. اين عمليات مي تواند به »مهندسي سياسي« ايران از طريق 
تشديد اختالفات جناح هاي سياسي بينجامد: »نفوذ اطالعاتي« مانند فساد مالي، پديده اي 
جناحي نيست؛ فراجناحي است و طبيعت كار همين است. معهذا، براي لوث كردن مسئله 

مي توانند آن را »جناحي« كنند. 
۲(  تش��ديد تنش هاي منطقه اي از طريق عملي��ات فالس فلگ: زماني كه اي��ران خود را در 
برابر نفوذ اطالعاتي به شدت آس��يب پذير ببيند طبعاً مي كوشد از اهرم هاي كارآمد خود در 
منطقه استفاده  و مس��تقيم يا از طريق متحدانش اين ضعف را جبران كند. با استفاده از اين 
بستر، شبكه ها و نيروهاي شريك و همكار اسرائيل در ايران مي توانند به اقداماتي مشكوك و 
تحريك آميز دست زنند؛ اقداماتي كه به عنوان »عمليات فالس فلگ« )پرچم دروغين( مورد 

تحقيق دقيق قرار نگرفته است. 
اقدامات فوق مي تواند پايه هاي اقتدار جناح اولترا ناسيوناليست را در داخل اسرائيل تحكيم 
كند و حمايت كامل دولت امريكا را كه حامي اس��تراتژيك اسرائيل به شمار مي رود، به سود 
راستگرايان اس��رائيلي تأمين كند؛ حمايتي كه اكنون به دليل پيوندهاي نزديك نتانياهو با 

ترامپ تا حدودي تضعيف شده است.

برنامه نامزدها براي خنثي سازي تحريم ها چيست؟
داود مدرسيان در رشته توئيتي نوشت: يكي از دغدغه هاي جدي مردم، بحث تحريم هاست. 
نمي توان نس��بت به اين دغدغه بي تفاوت بود. اما ما مردم بايد بدانيم، نه ب��ا وادادگي و نه با 
بي برنا مگي نمي توان تحريم ها را لغو يا بي اثر كرد! تنها راه،  برنامه براي خنثي كردن و بي اثر 

كردن تحريم هاست. بي برنامگي و وادادگي را آزموديم! 
دوس��ال آخر دولت احمدي نژاد برنامه اي براي بي اثر كردن تحريم ها نداشتيم و هشت سال 
اخير دچار وادادگي هم شديم. يا بايد به همين مسير وادادگي ادامه دهيم كه بعد از هسته اي، 
بايد موشك هاي خودمان را مثل قذافي تقديم امريكا كرده و قدرت دفاعي مان را منهدم كنيم 

يا بايد در داخل قوي شويم. 

وضعيت اروپا در آستانه اولين سفر بايدن
ابوذر گوهري در كانال تلگرامي »رهيافت امريكا« نوشت: بايدن در حالي اولين سفر خارجي خود 
را به اروپا آغاز كرده كه اميدوار است بتواند متحدان اروپايي خود را عليه روسيه و چين هماهنگ 
سازد. در اين مسير سران دو كشور آلمان و فرانس��ه براي مقابله با چين در يك سطح با امريكا 
هم نظر نيستند. همچنين مقابله با روسيه نيز به شيوه امريكا مورد توافق طرفين نيست و حداقل 
آلمان برنامه خود را در اين مسير پيش مي برد. دو سوي آتالنتيك و اعضاي ناتو اختالفات پيدا و 

پنهان زيادي دارند كه صرفاً اين اختالفات به عامل ترامپ هم منحصر نبوده است.

شما چطور كتاب مي خوانيد؟
احسان رضايي در كانال تلگرامي »احسان نامه« با 
انتش��ار تصوير فوق نوشت: ش��ما چطور كتاب 
مي خوانيد؟ ب��ا انتق��ال كتابخان��ه فيليپ راث 
)درگذشته ۲۲ مي ۲01۸( به كتابخانه عمومي 
نيويورك معلوم شد او از آن دسته كتابخو ان هايي 
بود كه تمام صفحات كتاب هايش را حاشيه نويسي 
مي ك��رد. در عكس ه��اي ب��اال، اي��ن آخري��ن 
داستان نويس  بزرگ امريكايي، داخل صفحات كتاب »زندگي بي دغدغه امريكايي« خودش حسابي 
حاشيه نوشته؛ بين صفحات »مدار رأس السرطان« هنري ميلر، برگه يادداشت و نشانه گذاشته؛ روي 
جلد »آس و پاس ها در پاريس و لندن« جورج اورول به جمله تبليغي كتاب ايراد گرفته )نوشته: »نقل 
قول احمقانه«( و داخل جلد كتاب »دهه كابوس« )درباره سناتور مك كارتي( يادداشت هايش را 

نوشته است )بعداً از اين كتاب در نوشتن رمان »شوهر كمونيست من« استفاده كرد.(

كار براي خدا و كار براي مردم
استادشهيدمرتضيمطهري)ره(:

از نظر اسالم همچنان كه كار خود را بايد براي خدا كرد، كار خلق 
را نيز بايد براي خدا كرد. اينكه گفته مي شود كار براي خدا يعني 
كار براي خلق، راه خدا و خلق يكي است و براي خدا يعني براي 
خلق، وگرنه كار براي خدا منهاي خلق آخوند بازي و صوفي گري 
است، سخن نادرستي است. از نظر اسالم راه، راه خداست و بس و 
مقصد خداست نه چيز ديگر، اما راه خدا از ميان خلق مي گذرد. 

كار براي خود كردن نفس پرستي اس��ت، كار براي خلق كردن 
بت پرس��تي اس��ت، كار براي خدا و براي خلق كردن ش��رك و 
دوگانه  پرستي است، كار خود و كار خلق براي خدا كردن توحيد و 
خداپرستي است.  از قرآن مجيد در مورد »اخالص« نكته جالبي 
استفاده مي ش��ود و آن اينكه مخلِص بودن )به كسر الم( غير از 
مخلَص بودن )به فتح الم( است. مخلِص بودن )به كسر الم( يعني 
در عمل اخالص ورزيدن، عمل را پاك و خالص براي خدا انجام 
دادن. اما مخلَص بودن )به فتح الم( يعني پاك و خالص شده براي 
خدا.  بديهي است كه پاك و خالص كردن عمل، چيزي است و 

پاك و خالص بودن به تمام وجود، چيز ديگر است. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب جهان بيني توحيدي، ص۸0- ۷9
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