شنبه  23دی 1396

ترامپ همچنان برجام را بدترین توافق تاریخ می داند
سخنگوی کاخ سفید روز پنج شنبه و در آستانه اعالم تصمیم دونالد ترامپ در مورد تایید
برجام گفت که وی همچنان برجام را بدترین توافق ممکن میداند...
سرمقاله

ریشه های
ناباوری را بخشکانیم
نشسته باشــی روی صندلی در ایمن ترین
پروازی که تو را بــه مقصد دلخواه می برد دور
از نیاز ،همه چیز برایت فراهم است؛ از داشتن
بســیاری لوازم لوکــس و خوراکی های متنوع
خسته شده ای؛ احساس می کنی تنی سنگین
بر روحــی ضعیف غلبــه دارد؛ حوصله مطالعه،
دیدن دوســتان و اقوام ،قــدم زدن در باغ و
بوســتان هم نداری؛ هیچ نیازی تو را به حرکت
در نمی آورد؛ هر کس تو را بشناســد به اعتبار
دارایی هایی است که سالیان دراز با دغدغه به
دست آورده ای و گاه و بیگاه بدان دل خوش و
یا در پی حفظش از جان مایه گذاشــته ای؛ از
ستایش خدا غافل و احساس کرده ای به خود
وابسته ای؛ به خود می گویی و در این باوری که
همه چیز را و همه کس را می توان با پول خرید
و تو به اندازه ای ثروت داری که بتوانی بهترین
پزشکان ،مهندسان ،معلمان و یا خدمتگزاران
را در خدمت خــود در آوری .بارها خانه عوض
کــرده ای و بهترین و نوتریــن اتومبیل ها را
با راننده در اختیار داشــته ای؛ اندیشــه و غم
دارایی تو را از کمک به دیگران باز داشته است
و عشق و شوق داشــتن و جمع کردن ،جوانی
را ،طبیعت را ،آســمان را و محبت پاک دیگران
را از تو گرفته و به شــدت از آنها دور شده ای.
هیچکس دست محبت به سوی تو دراز نمی کند
و در دلش برای سالمتی ات احساس دعا ندارد
لیکن از خود بارها می پرســی کــه چه میزان
سرمایه و ثروت راضی ات می کند؛ حال در آن
باالی ابرها چند لحظه دیگر در اندیشه رسیدن
به مقصدی هستی که پیشکاران متولیان امالک
و دارایی هایت برای خیرمقدم صف کشیده اند
و برای نمایش دست بوسی از یکدیگر سبقت
می گیرنــد .ایــن وضعیت را ســال ها تجربه
کرده ای و حال غرق در این اندیشــه ای که به
خوبی حال تو در این عالم نیست.
ناگهان خلبان اعالم می کند؛ یکی از موتورهای
هواپیما از کار افتاده و وضعیت اضطراری است؛
ماســک ها را به طرف دهان کشیده و در حالت
نیم خیز خم شــوید .در ایــن لحظات دلهره و
اضطــراب تمامی داشــته ها و قدرت ها از یاد
می روند و نیاز بــه کمک و نجات تو را به عالم
دیگری می برند که جز خدا و معجزه ای نتواند
نجاتت دهد .بی اختیار فطرت تو و دیگران بیدار
می شــود؛ خدا خدا می کنی و گوشت از جیغ و
صداهای وحشت پر می شود؛ هر اندازه بیشتر
به سقوط و نزدیک شدن به زمین فکر می کنی؛
مرگ را در بدترین شــرایطش حس می کنی؛
گویی به اندازه وقتی که تا بدینجا برای عمری
بیشتر صرف کرده ای در اضطراب هستی تا آنکه
در این سقوط در آتش حادثه ای که فکرش را
نمی کردی خاکستر می شوی.
و اما بعد:
این مقدمــه را از آن رو آوردم که مرز باور و
ناباوری به قدرت خود و خدا را یادآور شوم؛ به
وقتی که احســاس نیاز آدمی را به خدا نزدیک
و احســاس بی نیازی از او دور می کند .اینکه
بعضی از عرفــای بنام ،فقر و نداری و ســوز
و گداز آن را نعمت می داننــد و نه زحمت .در
اوج عرفان از جهت تقرب است .آن تقربی که
پیامبــر اســام (ص) در وصــف آن فرمود:
الفقر فخری.
این ســخن بدین جهت نیست که فقر خوب
است و غنا بد است بل تقرب و باور مراتبی دارد
که در هر مرحله کرامت افزاید و کمال ریشه در
نیاز دارد چه بســیار ثروتمندانی که فقیرند زیرا
فقر صرفاً به علت نداری نیست بلکه فقر مطلق،
فقر ناباوری است.
دارایی هر اندازه بیش و بیشــتر باشد از فقر
و نداری بهتر است مشروط بر آنکه از آن بتوان
به خدا نزدیک تر شــد و دل را به نور باور به او
روشــن و تن را از قید هر آنچه دلبستگی های
باطل اســت آزاد کرد .اینکه دســت ناتوانی را
بگیری ،صورت غمزده یتیمی را نوازش کنی؛ دلی
را با توانایی ات شــاد کنی؛ از جدایی دو جوانی
که با هم بودنشــان به علــت ناتوانی در اداره
زندگی در حالت سســت شدن پیوندشان قرار
گرفته جلوگیری کنی؛ اینکه کودک بااستعدادی
را کمک کنی تا مدرسه را ترک نکند؛ اینکه زن
اد  امه د  ر ستون روبرو
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حزب ا ...بخشی از دولت لبنان است
نخســت وزیر لبنان اعالم کرد ،هیچ مخالفتی با مشــارکت حزب ا ...در دولت ندارد و
دخالت هر طرف خارجی در امور داخلی لبنان را نمیپذیرد...

سرمقاله

محمد       عسلی

ایران و جهان

تحریمهای بیشتری علیه ایران در راه است!
وزیــر خزانه داری آمریکا اعالم کرد که ظرف روزهــای آینده ،رئیس جمهور این
کشور احتما ً
ال خواستار وضع تحریمهای بیشتر علیه ایران خواهد شد...

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری:

ریشه اتفاقات اخیر کشور باید روشن شود

ایرنا« :مجید تخت روانچی» معاون سیاسی
دفتر رئیس جمهوری خواستار روشن شدن ریشه
اتفاقات اخیر کشور شد و گفت :دولت اراده کرده
تا برخوردش با مردم شفاف باشد و مردم بتوانند
بر کار دولت نظارت داشته باشند.
تخت روانچی در خصوص ناآرامی های اخیر
در برخی از شــهرهای کشور و رویکرد دولت در
خصوص این اتفاقات اظهار کرد :واقعیت قضیه
این اســت که مردم ما چه نسل جوان چه نسل
باالتر مطالبات بحقی دارنــد .آقای روحانی هم
گفتند که همه ما باید پای صحبت مردم بنشینیم
و به نظراتشــان گوش دهیم و تصمیمات ما بر
اساس خواسته های ملت باشد.
وی ادامــه داد :آقــای رئیــس جمهــور در
ســخنرانی خود در کنگره حقوق شــهروندی و
قبل از تحوالت اخیر ،بحث شــفافیت را مطرح
کردند و گفتند بودجه را باید در اتاق شیشــه ای
بگذاریم .این به این معنا بود که دولت اراده کرده
تا برخوردش با مردم شفاف باشد و مردم بتوانند
بر کار دولت نظارت داشته باشند.
معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری گفت:
تحوالت اخیر با طــرح مطالبات بخش هایی از
جامعه شروع شــد ولی با اتفاقاتی ،تبدیل شد به
سوء استفاده هایی که متاسفانه عده ای شروع به

مهر :وزیر خزانه داری آمریکا اعالم کرد
که ظرف روزهای آینده ،رئیس جمهور این
کشــور احتما ً
ال خواســتار وضع تحریمهای
بیشتر علیه ایران خواهد شد.
به نقل از واشــنگتن اگزمینر« ،استیون
منوچین» روز پنج شنبه اظهار داشت که با
نزدیک شــدن به آخرین مهلت برای تمدید
یا عــدم تمدید تعلیــق تحریمهای موجود
علیه حکومت ایران« ،رئیس جمهور ترامپ
احتما ً
ال ظرف روزهای آینده خواستار وضع
تحریمهای بیشتر علیه ایران خواهد شد».
وی در گفتگــو بــا خبرنــگاران در
کاخ ســفید گفت« :من پیش بینی می کنم
که تحریمهای بیشــتری علیه ایران وضع
شوند».
گفتنی است که ترامپ تا روز جمعه دیروز
مهلــت دارد در مورد تمدیــد یا عدم تمدید
تعلیق تحریمها علیه ایــران که طبق مفاد
ایرنــا :وزیــر امــور خارجــه جمهــوری
اســامی ایران با تاکید بر اجماع قوی دیروز در
بروکسل گفت :هر حرکتی که برجام را تضعیف
کند غیرقابل قبول است.
محمــد جــواد ظریــف رییس دســتگاه
دیپلماســی ایران در توئیتی در مورد نشســت
روز پنجشــنبه خــود بــا مقامــات اروپایــی
در بروکسل نوشت:
'اجماع قوی' امروز در بروکسل:
 )1ایران به برجام پایبند است
 )2مردم ایران کامال حــق دارند از مزایای
برجام بهره مند شوند
 )3هر حرکتی که برجام را تضعیف کند غیر
قابل قبول است ،سه کشــور اروپایی (فرانسه،
انگلیس و آلمان) و اتحادیه اروپا به خوبی آگاه اند

تخریب کردند و شعارهای ساختار شکنانه دادند
که مردم نیز بالفاصله و هوشیارانه صف خود را
از آشوبگران جدا کردند.
روانچــی با بیان اینکه عــده ای با تحریک
بدخواهــان نظــام تــاش کردند ســوار موج
مطالبات مردم شــوند ،اضافه کرد:اینها مستقیم
یا غیرمســتقیم از خارج از کشور خط می گرفتند
و اگر تبلیغات رســانه های خارجی را رصد کرده
باشید ،دیدید که با چه شور و هیجانی اخبار این
اتفاقات را پوشــش می دادند و تحلیل می کردند.
چنانچــه بســیاری از شــایعات و یــا تصاویر

غیرمرتبط را نیز به عنوان خبر ناآرامی های ایران
منتشر می کردند!
ریشه اتفاقات باید بررسی و روشن
شود
معاون سیاســی دفتر رئیــس جمهوری در
پاســخ به ســوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا دولت
در     باره شــروع نآرامی ها و نقش عوامل داخلی و
خارجی در این اتفاقات بررسی هایی کرده است،
اظهار کرد :اینکه مسیر شعارها عوض شد خیلی
گویاست که ابتدا فضایی وجود داشت و در ادامه
فضای دیگری ایجاد شــد .لذا ریشه این اتفاقات

وزیر خزانه داری آمریکا طبق پیش بینی خود؛

تحریمهای بیشتری علیه ایران
در راه است!

برجــام و در ا ِزای توقف برنامه هســته ای
تهران صورت گرفــت ،تصمیم نهایی خود

را اعالم نماید .این درحالی است که رئیس
جمهور آمریکا ظرف یکســال گذشته بارها

ادعا کرد کــه «این توافق بــه نفع آمریکا
نیست».
منوچیــن در پاســخ به پرسشــهایی در
خصوص تصمیم نهایی ترامپ برای تعلیق
تحریمها گفــت« :نمی خواهم در این مورد
اظهارنظر دقیقی داشــته باشم .این موضوع
همچنان مورد بحث و گفتگو است».
با این حــال ،وزیر خزانــه داری آمریکا
بــار دیگر ادعای ترامپ مبنی بر لزوم انجام
تغییرات بنیادین در این توافق را تکرار کرد.
وی در این باره مدعی شــد« :الزم اســت
بســیاری از جنبه های توافق [هســته ای]
ایران تغییر کند .فعالیتهای بسیاری خارج از
[چارچوب] توافق ایران در حال انجام است...
اینکه ما بــه تحریم ادامــه خواهیم داد».
استیون منوچین در پایان گفت« :می توانید
انتظــار داشــته باشــید کــه تحریمهای
بیشتری در راهند».

هر حرکت تضعیف کننده برجام
غیرقابل قبول است

که تداوم پایبندی ایران به برجام مشــروط به
پایبندی کامل ایاالت متحده آمریکا به آن است.
نشست مشــترک وزیر امور خارجه ایران با
نماینده عالی سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و
وزیران خارجه فرانســه ،آلمان و انگلیس ظهر
دیروز در مقر اتحادیه اروپا در بروکســل برگزار
شــد و در این نشست تداوم اجرای برجام مورد
بحث قرار گرفت.
طرفین در این نشســت در     باره اقدام های

الزم در شــرایط کنونی به منظور تداوم اجرا و
پایبندی همه طرف هــای برجام گفت و گو و
تبادل نظر کردند.
محمد جــواد ظریــف وزیر امــور خارجه
جمهوری اســامی ایران در این نشســت بر
اهمیت تعهد همه طرف ها ،بویژه اتحادیه اروپا
و کشورهای اروپایی بر اجرای برجام در شرایط
کنونی تاکید کرد.
فدریکا موگرینی هماهنگ کننده کمیسیون

موافق تک صدایی شدن دانشگاه نیستم

تحلیل آن نیازمند زمان بیشتری است.
وی در ادامه تصریح کرد :اتفاقات و تجمعات
اخیر به هیچ عنوان ماهیت دانشجویی نداشت
بلکه یک مطالبهی اجتماعی بود که متاسفانه
مورد ســوء استفاده گروههای مختلف بیگانه و
بخصوص در خارج از کشور قرار گرفته و باید
حســاب مطالبهگران اولیه را از حســاب افراد
ضــد انقالب کامال جدا نمود .اما آن چیزی که
مورد توجه اســت و باید بیان شــود این است
که این پدیده اگر چــه منجر به دخالت برخی
از دانشــجویان شد ولی به هیچ عنوان ماهیت
دانشــجویی نداشــت و به جز دانشگاه تهران
اتفاق خاصی در دانشــگاههای دیگر به وجود
نیامد.
موافق تک صدایی شدن دانشگاهها
نیستم
رئیس دانشــگاه عالمــه طباطبایی با بیان
اینکه موافق تک صدایی شــدن دانشــگاهها
نیســتم ،گفــت :در حــال حاضــر گروهها و
تشــکلهای مختلفــی از دانشــجویان در
دانشــگاهها در عرصههای سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعــی و صنفی کــه چارچوبهای اصلی
نظــام را قبــول دارنــد ،فعالیــت میکنند و

برنامههــای متعــددی نیــز از ســوی ایــن
تشــکلها برگزار میشــود .بنابراین این گونه
نیســت که بگوییم تک صدایی در دانشگاهها
حاکم است.
دکتر سلیمی بسیج را یک تشکل فراجناحی
تعریــف کرد و افــزود :باید توجه داشــت که
بســیج یک تشــکل جناحی نیســت ممکن
اســت دیدگاههای آن به برخی از تشــکلها
و جناحها نزدیک باشــد ولی بســیج یک نهاد
انقالبی فراجناحی اســت و فعالیتی که در آن
صورت میگیــرد فعالیت یک نهاد اســت نه
جناح .بنابراین ممکن است در درون بسیج نیز
چند صدایی حاکم باشد همچنان که در درون
تشــکلهای دیگر چند صدایی وجود دارد ،لذا
متهم کردن به تک صدایی بودن دانشــگاهها
امر درستی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که امکان ایجاد
فضای بازتر برای آزاد اندیشــی دانشــجویان
در دانشــگاهها وجود دارد ،گفــت :من معتقد
هســتم هر چقدر فضای باز برای آزاد اندیشی
دانشــجویان فراهم شــود به همــان میزان
برای دانشــگاه و جامعه نیز مفیدتر خواهد بود
که البته برگزاری کرســیهای آزاد اندیشــی

سخنگوی کاخ سفید:

ترامپ همچنان برجام را بدترین توافق
تاریخ می داند

ایسنا :ســخنگوی کاخ سفید روز پنج شــنبه و در آستانه
اعالم تصمیم دونالد ترامپ در مورد تایید برجام گفت که وی
همچنان برجام را بدترین توافق ممکن میداند.
به نقل از دیلی میل،ســارا سندرز،ســخنگوی کاخ سفید
روز پنج شــنبه در یک کنفرانس خبری گفت :رییس جمهور
همچنان قویا معتقد است که برجام بدترین توافق تاریخ است.
وی افــزود :یکــی از نقصهای ایــن توافــق در مورد
محدودیتهای زمانی بر برنامه هســته ای ایران است و پس
از مدتی ایران میتواند آزادانه برنامه هســتهای خود را توسعه
دهد و به دستیابی به سالح هستهای نزدیک شود.
به گزارش ایسنا،مقامات کشورمان با رد ادعاهای بیاساس
غرب و آمریکا بر صلح آمیز بودن برنامه هســتهای کشورمان
تاکید کردهاند.
ســندرز ادامه داد :و ما قطعا این را یک مشکل میدانیم.ما
به همکاری با متحدان خود و کنگره برای رفع نواقص برجام
ادامه میدهیم.
حریری:

حزب ا ...بخشی از دولت لبنان است

ایســنا :نخســت وزیر لبنان اعالم کرد ،هیچ مخالفتی با
مشارکت حزب ا ...در دولت ندارد و دخالت هر طرف خارجی
در امور داخلی لبنان را نمیپذیرد.
سعد حریری ،نخست وزیر لبنان در گفتوگویی با روزنامه
آمریکایی والاستریت ژورنال گفت :حزب ا ...عضوی در دولت
لبنان محسوب میشود و این دولت جامع ،شامل تمامی احزاب
سیاسی بزرگ موجود در کشور بوده و همین امر ثبات سیاسی
را در لبنان فراهم میکند ،این مساله هدف اصلی من در حفظ
ثبات سیاسی برای وحدت کشور را تضمین میکند.
نخســت وزیر لبنان بــا تاکید بر لزوم تمرکــز بیروت بر
منافع ملی بدون دخالت هیچ طرف خارجی گفت :نمیتوانیم
بپذیریم که طرفی خارجی در سیاستهای لبنان دخالت کند،
روابط ما با ایران یا ســایر کشــورهای منطقه خلیجفارس بر
بهترین شکل ممکن بوده و این روابط باید در راستای خدمت
به منافع ملی لبنان باشند.
حریری با اشــاره به اینکه رشــد اقتصادی ساالنه لبنان
در حال حاضر یک تا دو درصد اســت ،گفــت :دور ماندن از
اختالفات طائفهای موجود در منطقه خاورمیانه و حفظ امنیت
ملی تحقق رشــد اقتصادی ســاالنه چهار تا شش درصد در
کشور را فراهم میکند.
وی در ادامه این مصاحبه از ارائه جزئیاتی در     باره سفرش
به ریاض در نوامبر ســال گذشته که طی آن از سمت نخست
وزیری اســتعفا کرد و سپس در  ۲۲همان ماه از تصمیم خود
منصرف شد ،امتناع ورزید.
اد  امه از ستون روبرو

توئیت برجامی وزیر امور خارجه از نشست بروکسل:

رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی خبر داد؛

ایسنا :رئیس دانشــگاه عالمه طباطبایی از
راهاندازی خانه آزاد اندیشــی دانشجویان این
دانشگاه طی چند ماه آینده خبر داد و گفت :این
مرکز با حضور تشکلها و دیدگاههای مختلف
دانشجویی به منظور گسترش فعالیتهای آزاد
اندیشی در دانشگاه عالمه طباطبایی راهاندازی
خواهد شد.
دکتر حسین ســلیمی با اعالم این مطلب،
ضمن تاکید بر این که بررسی دالیل و عوامل
تجمعات اخیر در جامعه نیازمند تحلیل بیشتر و
مفصلتر است ،اظهار کرد :به نظر من تجمعات
اخیــری که در جامعه به وجود آمد ،یک تجمع
دانشجویی و دانشــگاهی نبود بلکه به عنوان
پدیده اعتراضی در خارج از محیط دانشــگاهی
اتفاق افتــاد .در واقع این اتفــاق پدیده جدید
اجتماعی بود که در عصر حاضر شکل گرفته و

باید بررسی و روشن شود.
تخت روانچی افزود :البته شاید این امر زمانبر
باشــد اما چیزی که روشن اســت این است که
عده ای -چه آشوبگران داخلی و چه کسانی که از
خارج توطئه و تحریک کردند  -از بستر مشکالت
اقتصادی مردم سوء استفاده کردند و در حقیقت
به طرح و شنیده شدن همان مطالبات لطمه زدند.
دولت پیگیر وضعیت بازداشت شدگان
است
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در پاسخ
به ســوالی در     باره اقدامات دولــت برای آزادی
بازداشت شدگان گفت:در مورد بازداشت شدگان
اطالعات دقیقی ندارم و باید مســئولین ذیربط
توضیح بدهند ولی هم سیاست دولت این است و
هم  -روزسه شنبه -مقام معظم رهبری فرمودند
که باید بین کســانی که به صورت هیجانی وارد
میدان شدند و آنها که واقعا لیدر بودند و یا وصل
بودند به خارج و شــروع به تخریب کردند فرق
قائل شویم .وی تصریح کرد :دولت نظرش این
است دانشجویان و کســانی که به جایی وصل
نبودند هر چه زودتر آزاد شوند .تعدادی دارند آزاد
می شوند تعدادی هم به مرور زمان آزاد خواهند
شــد بقیه هم بر اســاس احکام دستگاه قضایی
رسیدگی می شود.
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برجام و وزیران خارجه فرانسه ،آلمان و انگلیس
در این نشست بطور مشــترک بر تعهد اروپا و
دولت های خود بر اجرای برجام به عنوان یک
دســتاورد منحصر به فرد دیپلماسی چند جانبه
تاکید کردند.
در دانشــگاهها که مورد تاکیــد مقام رهبری
نیز اســت میتوانــد به بازتر شــدن این فضا
کمک کند.
رئیس دانشــگاه عالمــه طباطبایی خاطر
نشــان کرد :خوشــبختانه وضعیت برگزاری
کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاه عالمه در
مقایسه با گذشــته روز به روز بهتر میشود و
حتی ما شــاهد هستیم که تشکلهای مختلف
دانشــجویی موافق و مخالف در کنار یکدیگر
موضوعاتــی را مطرح و در قالب کرســیهای
آزاد اندیشی در خصوص آن بحث و تبادل نظر
میکنند و جلســات آنها منجر به شکل گیری
گفت و گوی سالم میشود.
دکتر سلیمی از راهاندازی "خانه آزاد اندیشی
دانشــجویان" دانشــگاه عالمــه طباطبایی
در آینــده نزدیک خبــر داد و گفــت :اگرچه
موضوع کرســیهای آزاد اندیشی در دانشگاه
عالمه پیگیری میشــود اما این کافی نیست
در همین راســتا به زودی خانه آزاد اندیشی با
حضور تشکل و نگاههای مختلف دانشجویی
راه اندازی خواهد شد که بر اساس آن بتوانیم
فعالیتهــای آزاد اندیشــی را از فعالیتهای
مقطعــی خارج کــرده و در قالــب یک نهاد
دائمی در دانشــگاه پیگیری کنیــم .این خانه
آزاد اندیشــی طــی چند مــاه آینــده افتتاح
خواهد شد.

جوانی شوی از دست داده ای را سرپرستی کنی
تا به انحراف و ابتذال کشیده نشود.
اینها باور و ایمان به خدا را قوت می بخشد و
روح فرسوده را جانی دیگر می دهند و راه نجات
و رستگاری را آشکار می سازند.
آنچه تعیین کننده اســت؛ مقصد است .تو به
کدام مقصد دعوت شده ای؟
قرار است در آنجا چه کنی؟ کدام هدف تو را
به سفری طوالنی می کشاند؟
از این رفت و آمدهــا دیگران را چه حاصلی
است؟ ذوق و شوق به کدام عمل تو را تا انتهای
حادثه می برد؟
در مزرعــه ای که تخم علف هــرز می روید
امیدی به ســیر شدن هیچ شــکم گرسنه ای
نیست.
دست های کرامت پیوسته از آستین های آزاد
بیرون می آیند.
پیرایه های تن هر چند نو باشند زندان روحند
و مجال پرواز را از آدمی می گیرند.
رهایــی از تعلقات پله باالیی اوج اســت و
خالصی از قیودی که منافــع دیگران را تهدید
می کند ورود به دروازه خوشبختی است.
و اما بعدتر:
ثروتمندان و ســرمایه داران حریص و ناباور
ریشه های خشــم را در مزرعه دل ها می کارند
و تضاد طبقاتی را ســبب می شوند و روز به روز
در شکاف ایجاد شده فاصله می اندازند بی آنکه
بدانند فقر دیگران امنیت خود و سرمایه شــان
را به خطــر می اندازد وقتی نیازها سرشــکن
می شوند ،گرسنگان امنیت جامعه را مخدوش
می کنند.
با هــم بودن یعنــی همدل بــودن ،همدلی
همخواری را به دنبال دارد و از لطف همخواری
نیازها مرتفع می شوند و آدم ها احساس امنیت
بیشتری می کنند وقتی یکدیگر را شاد و بانشاط
می بیننــد حتی به هنگامه فقــر پروازها هم در
امنیت به مقصد می رسند.
والسالم

