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حکمت ها و قضاوت های حضرت علی)ع( عکس های برندگان جوايز اسکار۸۵

همه مجريان معروفی که مديرکل 
شدند 

داستان »پورشه« ؛ آهنگر زاده ای که 
بازار اتومبیل را فتح کرد

پیشنهاد ایجاد »بانک« قوه قضائیه
 

هایی  حاشیه  با  گلستان  اداری  شورای  و  استان  قضات  با  قضائیه  قوه  رئیس  دیدار 
همراه بود که مهمترین آن پیشنهاد ایجاد بانک و وصف حال بهشت در گلستان و 

لویی شانزدهم بود. 
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان گلستان، آیت اهلل صادق آملی الریجانی در 
بازدید دو روزه از استان گلستان در جلسه شورای اداری استان و همچنین در جمع 

قضات و کارکنان دادگستری استان حاضر شد. 
بعد یک  و  قاضی  ابتدا یک  استان گلستان  دادگستری  کارکنان  و  در جلسه قضات 
کارمند اداری روی سن حاضر شده و تمام دغدغه ها و مشکالت کاری خود را مطرح 
کردند. تعداد جمعیت قضات و کارکنان در این مراسم به حدی بود که جای نشستن 
خبرنگاران نبود و حتی برخی از مدیران روابط عمومی سازمانهای قوه قضائیه روی 

زمین نشسته بودند. 
تذکر قاضی به رئیس قوه قضائیه 

حجت االسالم کوالیی رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه گرگان نخستین منتقد بود که خطاب 
به رئیس قوه قضائیه گفت: ابتدا باید یک تذکر بدهم و آن این است که نظارت بر 
عملکرد قضات نباید امنیت قاضی را به خطر اندازد. بعد اینکه باید قاضی تامین باشد 

و از نظر رفاهی و معیشتی مشکلی نداشته باشد تا قدر و منزلت قاضی حفظ شود. 
انتقاد از دوران ریاست آیت اهلل شاهرودی 

این قاضی باسابقه از گذشته هم یادی کرد و گفت: یادش بخیر چند سال قبل وقتی هفته قوه قضائیه می شد منتظر پاداش نبودیم. 
ولی در همان هفته آمار طوالنی از قضات معلق را قطار می کردند و این شان قاضی را زیرسوال می برد. البته حاال هم مشکالتی است. 
قاضی ماهانه به ۱۷۰ پرونده رسیدگی می کند و ورودی آن هم ماهی ۱۹۰ پرونده است. بعد هم هنگام اضافه کاری می گویند بر 

اساس پرونده های مختومه اضافه کاری می دهیم! 
۹۰ پرونده قصاص روی میز رئیس قوه قضائیه 

رئیس شعبه ۱۰۷ داگاه گرگان گفت: جناب آقای آملی الریجانی ۹۰ پرونده قصاص یکسال است به دفتر شما ارسال شده ولی هنوز 
تائید نشده است و این آدمها در زندان دردسر درست می کنند. بعد به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: در پاکستان و کره استقالل 
قضات آنقدر مشهود است که حتی یک مقام عالی رتبه هم فساد کنه محاکمه می شود ولی ما هنوز حقوق از دولت می گیریم و این 

اهرم فشار می شود. 
بعد نوبت به سایر اعتراضات وانتقادات رسید. در این جلسه از سوی یک قاضی عنوان شد: شوراهای حل اخالف برای ما قوز باالقوز شده 

است. حکم می دهند و بعد حکم مشکل دارد دوباره به دادسرا ارجاع می شود که بهتر است برای آن راهکاری اندیشید. 
بهتر است قوه قضائیه بانک داشته باشد 

آیین نامه نقل و انتقال قضات هم خوب اجرا نمی شود. قاضی داریم که چندین سال است در مناطق دورافتاده از بالدش خدمت می 
کنند ولی به دلیل کمبود نیرو می گویند انتقال نداریم! یکی از کارمندان دادگستری گلستان به نام ابوالفضل منوری هم پشت تریبون 
قرارگرفت و گفت: من پیشنهاد می کنم قوه قضائیه بانک داشته باشد. االن همه سازمانها بانک دارند از شهرداری تا نیروی انتظامی! 

از لویی شانزدهم تا کنایه آملی الریجانی به استاندار گلستان 
جلسه قضات و کارکنان دادگستری گلستان بعد از سخنرانی رئیس قوه قضائیه تمام شد و چند ساعت بعد جلسه شورای اداری استان 
در محل استانداری گلستان آغاز شد. ابتدا مدیرکل ارشاد استان گلستان پشت تریبون رفت و خدمات انقالب اسالمی از ابتدا تاکنون 
و بعد تمام کارهای ریزو درشت استان را در قالب شعر و ادب و ترنم قرائت کرد. بعد نوبت استاندار رسید و آقای قناعتی هم از تاریخ 
انقالب گرفته تا زندگی لویی شانزدهم سخن گفت. وقتی نوبت به گفته های آملی الریجانی رسید به کنایه گفت: آقای مدیرکل تمام 

توصیفات بهشت را در مورد استان گلستان به کار بردند ولی یادشان رفت که بگویند تمام مدیران استان اهل منبر هستند! 
در این جلسه حجت االسالم طاهری نماینده مردم گلستان در مجلس هم کمی به دستگاه قضا با دید نقادانه اشاره کرد و گفت: در 
برخی شهرها قتل هایی رخ داده که هنوز پرونده هایش به سرانجام نرسیده است. اختالف میان سازمان اوقاف و سازمان ثبت بر سر 

زمینهای اوقافی بیداد می کند. فاصله دادگاه ها زیاد است و اطاله دادرسی هم داریم. 
شوخی پورمحمدی و محسنی اژه ای 

یکی از حاشیه های روز اول حضور مسئوالن عالی قضایی در استان گلستان خوش و بش حجت االسالم محسنی اژه ای دادستان کل 
کشور با خبرنگاران اعزامی از تهران بود. این خوش و بش با کنایه رئیس سازمان بازرسی کل کشور همراه بود. پورمحمدی خطاب به 

محسنی گفت: ارتباط خوبی دارید؟ اژه ای هم گفت از دوستان من هستند! پورمحمدی گفت: قبال اینطوری ها نبود؟

سخنان حکمت امیز حضرت علی )ع(
 

بهنگام  بخشیدن  و  باشد،  زیبنده  قدرت  بگاه  بخشودن 
مردان  شیوه  ))ایثار((  و   ، است  ))ایثار((  تنگدستی 

خداست .
باش که  و آن چنان  تباه مساز  بیهوده  را  نعمت خدای 
نعمت های الهی ، همچون سایه ای از نور، بر سیمای تو 

بدرخشد و ترا خرسند و خشنود بنمایاند
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ابراهیم اصغرزاده گفت:  احمدي نژاد در اعتراض به رد صالحیت ها 
نباشد  درست  شرایط  اگر  که  گفت  پزشکي  نظام  انتخابات  در 
انتخابات را باطل مي کنم. این پیام روشني به شوراي نگهبان دارد

از  دیگری  بخش  در  وی  ؛  انتخاب  سیاسی  سرویس  گزارش  به 
سخنانش افزود:  اخیرا در نامه هاي آقاي عسگر اوالدي مي بینید 
اینکه  انتخابات سال ۹2 مي زند.  انسداد  رفع  از  ایشان حرف  که 
خودش  عمر  به  اشاره اش  هستم  بام  لب  آفتاب  مي گوید  ایشان 
نیست بلکه این عمر اصولگرایي سنتي ایراني است که آفتاب لب 

بام شده است. او مي خواهد اصولگرایي را نجات دهد
اگر بخواهیم روند حضور جریان راست سنتي با نماد هایي مانند 
موتلفه یا جامعه روحانیت مبارز در طول سال هاي بعد از انقالب را 
بررسي کنیم در هر مقطع این طیف کنش خاصي را داشته است 
ابتداي  سال هاي  در  است.  واجبي  امر  رقبا  براي  آن  بررسي  که 
آن  جناح چپ  اختیار  در  برتر  هژموني  و  سیاسي  قدرت  انقالب 
زمان بود. نگاهي به هشت سال نخست وزیري میرحسین موسوي 
و ترکیب مجالس اول تا سوم موید این نگاه است که راست ها سهم 

چنداني از قدرت نمي بردند. علت این کنار نشستن آنها چه بود؟
و  بي ریشه  جریان  یک  اصولگرایي  تفکر  اساسا  بگویم  باید  ابتدا 
معلق در هوا نیست. جریاني داراي پایگاه اجتماعي مشخص است 
ابتدا همزاد انقالب بوده است. حتي قبل از انقالب هم به  که از 
به  این عنوان صورت بندي شدند  بعدا تحت  نوعي گروه هایي که 
به  و  مي کردند  مبارزه  روحانیت  طرفدار  مذهبي  نیروهاي  عنوان 
دو  به  انقالب  از  قبل  مذهبي  مبارز  نیروهاي  مي افتادند.  زندان 
بخش تقسیم مي شدند. یک بخش نیروهایي بودند که تفکرات شان 
رادیکال بود که به لحاظ سیاسي چپ تلقي مي شدند و تحت تاثیر 
بودند.  این دست  از  دیگراني  و  دکتر شریعتي  مثل  روشنفکراني 
بخش دیگر نیروهایي بودند که در همان زمان هم مذهبي تلقي 
مي شدند، ارتباط تنگاتنگي با علما و روحانیون داشتند و دستور 
کار و عمل سیاسي مستقلي نداشتند. حلقه وصل و مفصل بندي 
بود  خمیني)ره(  امام  شخص  رفتار  و  اندیشه  نیروها  این  همه 
رهبري قاطع و بالمنازع ایشان باعث شد این نیروها براي رسیدن 
به هدف که همان انقالب اسالمي بود متحد شوند از همان صبح 
انقالب اختالف نظرها اما شروع شد. شدند چپ رادیکال و راست 
گروه هاي  امروزي  اصولگرایان  یا  راست  طیف  در  محافظه کار. 
مختلفي حضور داشتند. از همان زمان محافظه کاران که در میان 
پایگاه  علمیه  حوزه هاي  و  حسینیه ها  مساجد،  کسبه،  و  بازاریان 
بود.  متفاوت  نوع حکمراني  و  اسالم سیاسي  از  تلقي شان  داشت 
زاویه  امام  مصلحت اندیشانه  و  انقالبي  تصمیمات  به  نسبت  آنها 
پیدا کردند، دست بر قضا بخش قابل توجهي از آنها از روحانیون 
سرشناس و شاگردان خود امام بودند که از همان ابتدا وارد شوراي 

نگهبان شدند.
اصلي ترین نقطه تقابل این دو جریان چه موضوعي بود؟

کانوني ترین نقطه اختالف راست و چپ آن زمان موضوع پردامنه 
عدالت  چیستي  به  نسبت  کدام  هر  یعني  بود.  اجتماعي  عدالت 
اجتماعي، چگونگي شکل گیري جامعه عادالنه و نقش دولت در 
آن اختالف نظر داشتند. کتابي از شهید مطهري پس از شهادت 
اسالمي  اقتصاد  اجمالي  بررسي  عنوان  تحت  شد،  منتشر  ایشان 
که مجموعه درس گفتارهایش بود. من آن زمان در وزارت ارشاد 
معاون بین الملل آقاي خاتمي بودم. امام دستور دادند این کتاب 
جمع آوري شود. این تصمیم تحت فشار مراجع قم به ویژه آیت اهلل 
آیت اهلل  کني،  مهدوي  آیت اهلل  مانند  امام  یاران  و  گلپایگاني 
امامي کاشاني و برخي چهره ها و دیگر مراجع مذهبي گرفته شد. 
آنها معتقد بودند تفکرات اقتصادي آقاي مطهري که امام گفته بود 
بالاستثنا قابل استفاده است، اسالمي نیست و مي گفتند التقاطي 
است. در آن کتاب مرحوم مطهري دیدگاه خود را درباره اقتصاد 
»اصل  مي گفت:  جا  همان  بود.  کرده  تشریح  اجتماعي  عدالت  و 
عدالت از مقیاس هاي اسالم است. عدالت در سلسله علل احکام 
این است آنچه دین گفت عدل  نه  است نه در سلسله معلوالت. 
بودن  مقیاس  معني  مي گوید.  دین  است  عدل  آنچه  بلکه  است 
عدالت براي دین همین است. مقدسي اقتضا مي کند که بگوییم 
همین  به  نیست  این طور  حقیقتا  اما  است  عدالت  مقیاس  دین 
دلیل شیعه و معتدله عدلیه شدند و عدل را مقیاس دین شمردند. 
اندیشه هایي که دین را مقیاس عدالت مي گیرند جاهلي اند.« یعني 
عدالت یک امر مقدم بر دین است. عدالت امري عقلي است و نه 
بحث  همین  برخورد.  خیلي  آقایان  به  نظریات  این  انتشار  نقلي. 
عدالت و به ویژه عدالت توزیعي که در تمامي حوزه هاي سیاسي 
و اقتصادي و اجتماعي سایه افکنده بود باعث شد موضعگیري ها 
و  اجتماعي  نابرابري  راست  جناح  نظر  در  شود  بحراني  و  شدید 
تلقي  کارکردي  ضرورتي  و  خدادادي  امري  اقتصادي  بي عدالتي 
مي شد یعني به هیچ عنوان مساله اجتماعي به حساب نمي آمد. آن 
را مذموم مي دانستند ولي اصلي و محوري نمي دانستند. پیرامون 
به  باال مي دانستند که  از  نیز آن را تک منشا و  مشروعیت نظام 
برابر  در  تنها  را  خود  بنابراین  نداشت.  ربطي  مردم  نظر  و  راي 
خدا پاسخگو مي دانستند نه مردم. آنها مي گفتند وجوهات شرعیه 
کافي است و دولت حق مالیات ستاني، تعدیل ثروت و درآمد یا 
بازتوزیع درآمد از طریق برقراري نظام مالیاتي و محدودیت براي 
مي تواند  هرکس  اسالمي  نظام  در  و  ندارد  را  خصوصي  مالکیت 

مالکیت نامحدود داشته باشد. ولي گروهي که چپ نامیده مي شد؛ 
معتقد بود جامعه ناعادالنه و نابرابر که چه بر حسب برابري افراد 
نزد قانون و چه بر حسب دسترسي مساوي افراد به حداقل امکانات 
و رفاه عمومي در تضاد است با شعارهاي انقالب اسالمي و حداقل 
همبستگي ملي. مي گفتند در جامعه به شدت نابرابر و قطبي شده 
بود  این  اصلي چپ ها  بین مي رود. حرف  از  انقالب  دستاوردهاي 
و  آزادي  بي نهایت،  مالکیت  حق  آزادي  و  نابرابر  جامعه  در  که 

دموکراسي بي معنا مي شود.
عنوان  چپ  و  راست  که  بود  جریاناتي  تلقي  طرز  این  واقع  در 

مي شدند؟
این در حقیقت پنهاني ترین الیه دعواي میان راست و چپ بود. 
ربطي  برابري  و  اجتماعي  عدالت  مي گفت  که  راست  خالف  بر 
در  مي گفت  بود.  توزیعي  عدالت  به  معتقد  چپ  ندارد  اسالم  به 
نابرابري و پذیرش حق مالکیت نامحدود، آزادي به دست نمي آید 
این حرف ها در قانون اساسي هم جاي خودش را باز کرد. جناح 
راست حاضر بود راجع به مشروع و نامشروع بودن مالکیت بحث 
کند اما راجع به حدود و کنترل آن و به ویژه بازتوزیع درآمد که 
آن را دزدي مي دانست حاضر به مصالحه نبود. بحث این بود که آیا 
حکومت اسالمي حق دارد مالیات از شهروندان بگیرد یا خیر! آقاي 
افراد در حوزه علمیه  احمدي میانه جي، آیت اهلل کریمي و برخي 
کافي  مي پردازند،  مردم  که  وجوه شرعي  همان  بودند  معتقد  قم 
است. نگاه امام کامال در مقابل جناح راست قرار داشت و درباره 
اگر دولت مالیات نگیرد پس قرار است چگونه  مالیات مي گفتند 

کشور را اداره کند؟
به  است. شما  بوده  مبهم  بسیار  مرزبندي ها  این  زمان هم  همان 
نمي دانستید  اصال  که  کسي  اموال  و  بودید  قائل  توزیعي  عدالت 
در چه سطحي با رژیم سابق همراهي داشته را به راحتي توقیف 
توجیه  دوران  آن  چپ  طرف  از  چگونه  رفتارها  این  مي کردید. 
را  اموال مردم  توزیع عدالت  بهانه  به  بود که  آیا درست  مي شد؟ 

مصادره کنیم؟
جناح راست در مصادره اموال وابستگان دربار و شاه پیشتاز بود حتي 
درباره بازستاني اموال افرادي که وجوهات شرعي نمي پرداختند و 
نمي کردند  درنگ  لحظه یي  بود  ناپاك  آقایان  قول  به  اموال شان 
مشکل آنجا بود که آنها رابطه یي منطقي میان بخش ثروتمند و 
ممتاز جامعه با طبقات محروم جهت کاهش فاصله طبقاتي برقرار 
نمي کردند و نمي خواستند هیچ مسوولیتي در این زمینه متوجه 
پولداران و بازاریان حامي شان شود. البته اشتباهاتي هم در عمل 
بروز مي کرد. جناح چپ گاهي رفتارهایي نشان مي داد که دست 
بیشتر معترض  راست  باعث مي شد جناح  و  را هم مي بست  امام 
شود و محدودیت هایي ایجاد مي کرد. در شرایط انقالبي همه چیز 
افراد زحمتکش و کار  با  به هم مي ریزد. در مصادره ها و برخورد 
آفرینان صنعتي تندروي هایي صورت گرفت. البته دوز انقالبي گري 
و  بگیر  و  این مصادره ها  با  بود که مشروعیت حکومت  باال  آنقدر 
ببندها زیر سوال نمي رفت. در مصادره ها، دستگیري ها و محاکمات 
شتابزده اشتباهاتي صورت مي گرفت اما هرگز اینها باعث نمي شد 
کل حاکمیت و موجودیت انقالب زیر سوال برود. مردم نتیجه را 
مي شد  تحسین  انقالبي گري  بودند.  آن  مشوق  و  مي کردند  قبول 
و میانه روي و تدریجي عمل کردن امري منفي و بازدارنده تلقي 
نفي  رادیکالیسم  و  انقالبي گري  که  امروز  عکس  کامال  مي شد. 

مي شود و میانه روي و اعتدال ترویج مي شود.
مهندس  غیرانقالبي  برخي  تعبیر  به  و  آرام  و  مسالمت جو  رفتار 

بازرگان هم به همین دلیل تحمل نمي شد؟
درست است. ایشان از انقالبي گري به شدت دوري مي جست. آقاي 
مهندس بازرگان دیدگاه هایي در تقابل با چپ ها داشت و بیشتر به 
محافظه کاران سنتي نزدیک بود. ایشان پیرو اقتصاد آزاد و مبتني 
بر بازار بود اما آموزه هاي چپ برگرفته از اندیشه هاي انقالبي امام و 
مرحوم دکتر شریعتي بود. چپ به مهندسي اجتماعي ولو به صورت 
تدریجي معتقد بود. مي خواست به گونه یي جامعه را مهندسي کند 
که عدالت اجتماعي در همه زمینه ها و یک شبه جاري و ساري 
شود. فکر مي کرد باید شرایطي را ایجاد کرد که اقشار پایین دستي 
ببینند و  تامین شده  نیازهاي خود را  و محرومان جامعه حداقل 

فرصت برابري براي فعالیت اقتصادي و معیشتي بیابند.
اول  بزنید؟  هم  به  را  نظم  مي خواستید  صرفا  که  دارید  قبول 
بناي  براي  بعد  و  ببرید  بین  از  را  موجود  نظم  مي خواستید 
جایگزینش فکر کنید؟ و این دقیقا همان چیزي بود که مهندس 

بازرگان مخالفش بود.
برهم زني نظم پیشین خصلت انقالب است. فرق ما با بازرگان و 
محافظه کاران لیبرال این بود که آنها اساسا نفس انقالب را انحراف 
از مسیر طبیعي تاریخ تلقي مي کردند و آن را اپیدمي واگیرداري 
در هیچ  بودند  معتقد  قرنطینه مي شد، مي دیدند.  باید  که سریعا 
حوزه یي نباید نظم موجود به هم بخورد. در امور اقتصادي هم البته 
آنها معتقد به نظم خودجوش ما قبل انقالبي بودند و نمي خواستند 
بودند که ساختار  اقتصادي، مهندسي شود. چپ ها معتقد  روابط 
باید دگرگون شود.  انقالب  از  قبل  فرهنگي  و  اجتماعي  سیاسي، 
تمام  به  دگرگون کننده  و  همه جانبه  انقالب  یک  برداشت چپ ها 
معنا بود. چپ مذهبي به ترکیبي از برابري، آزادي و معنویت قائل 
سوسیالیستي  انقالب  دو  از  باید  ایران  انقالب  مي کرد  تصور  بود 
شوروي و انقالب کبیر فرانسه درس بگیرد که برابري و آزادي را 
مي خواستند به ارمغان آورند ولي یکي جهنم بي عدالتي و دیگري 
دوري از معنویت و دین را پدید آوردند. به نظر چپ هاي مذهبي 

اما هر دو به بن بست رسیده بودند.
پازل  کجاي  محافظه کار  همان  یا  راست  جناح  مقطع  این  در 

سیاسي ایران بود؟
تفکر  پنهان  و  پیدا  منتقدان  از  متشکل  بودند  طیف  یک  آنها 
غیبت  زمان  در  حکومت  استقرار  مي گفتند  که  امام  انقالبي 
معصوم جایز نیست. تا محافظه کاراني که اساسا قانون اساسي را 
با  و  یکسره کرد  را  کار  باید  بودند  معتقد  و  التقاطي مي دانستند 
سیاسي  نوآوري  هرگونه  بر  را  راه  اسالمي  خالفت  تشکیل  اعالم 
و بازي هاي تجددمآب پارلمانتاریستي بست و نباید سراغ مردمي 
محافظه کاران  این  از  بخشي  هستند.  حاکمان  رعیت  که  رفت 
سنتي هم معتقد بودند باب ابتکار در فقه مسدود است و عمل به 
رساله هاي عملیه به تنهایي جهت اداره کشور کفایت مي کند. فقط 
باید ببینیم در احادیث و روایات چه آمده هیچ احتیاجي به عقل و 

خردورزي و مصلحت اندیشي نیست.
و  فیزیک  کردن  اسالمي  دنبال  به  که  بودند  کساني  همان  اینها 

شیمي در دانشگاه بودند؟
اینها مي گفتند هرچه هست در همان رساله هاي عملیه آمده و ما 
براي تاسیس حکومت هیچ نیازي به دستاوردهاي بشري و دیگر 
راي مردم، رضایت  انتخابات،  پارلمان،  نظیر دموکراسي،  تمدن ها 
توده ها و آزادي نداریم. البته به دلیل کاریزماي شخصیت و هژموني 
را  دیدگاه هایشان  رسمي  ابراز  قدرت  جامعه  کل  بر  امام  اندیشه 
به  را  دیدگاه هایشان  مراحلي  در  زمان  گذشت  با  ولي  نداشتند. 
کار  قانون  تصویب  هنگام  در  کردند.  حقنه  حکومت  و  سیستم 
مي گفتند دولت حق ندارد حداقل دستمزد تعیین یا از این طریق 
در قرارداد فیمابین کارفرما و کارگر مداخله کند. مي گفتند دولت 
در قبال صیانت از نیروي کار مسوولیتي ندارد. وقتي که خود من 
در سال 6۷ وارد مجلس سوم شدم هنوز دعواهایي که بر سر این 
قبیل مسائل بروز کرده بود ادامه داشت و حتي تشدید هم شده 
بود. اواخر حیات امام اتفاق عجیبي افتاد. آیت اهلل خزعلي که عضو 
شوراي نگهبان بود و ظاهرا باید در مسائل سیاسي بي طرف مي بود 
در یک سخنراني یکي از دوستان ما را )آقاي محمد سالمتي( به 
کمونیست بودن متهم کرد و امام نامه معروفي به شوراي نگهبان 
نوشتند که در بخشي از آن آمده بود: »فقهاي محترم باید توجه 
داشته باشند که نباید در مسائلي که مورد درگیري هست، وارد 
شوند. از باب مثال در شأن شوراي نگهبان و حتي خود حضرت 
اینکه دیگر  تندي کند.  افراد مختلف  به  نیست که  آقاي خزعلي 
روشن است که روي منبر یا هر کجا حرام است به مسلماني نسبت 
کمونیستي داد. بر فرض که ایشان بگوید من نسبت ندادم ولي این 
را که معترفند که گفته اند: »مي گویند آقاي سالمتي کمونیست 
از شخصي که عضو شوراي  بزرگ  توهین و گناه  این  آیا  است.« 
نگهبان است، آن هم به مسلماني که نماینده مردم تهران است، 
شرعا چه صورتي دارد. مادامي که شما این گونه عمل مي کنید، 
بگیرند.«  را  شما  احترام  تند  انقالبي  جوانان  دارید  توقع  هم  باز 
حساسیت تاثیرگذار و بسیار باالي امام نشان مي داد که در صورت 
صحنه  از  امام  اگر  داد.  خواهد  رخ  چه  کشور  در  ایشان  فقدان 
مي آمد.  چپ  روز  به  چه  مي شد  حذف  کشور  سیاسي  معادالت 
راست سنتي در حقیقت حفظ هسته  امام، هدف  از رحلت  پس 
مراحل  در  آنها  بود  فقاهتي  اسالم  عنوان  تحت  گفتمانش  اصلي 
بعد گفتمان خود را به یک ایدئولوژي تمام عیار تبدیل کردند. و 
همین نگاه ایدئولوژیک به آنها حق مي داد هر مخالف و منتقد خود 
را محکوم به حذف و طرد کنند. مي گفتند هر اندیشه یي که طابق 
النعل بالنعل مشابه و منطبق بر دیدگاه آنان نباشد اهریمني است 
و دشمن اسالم فقاهتي به حساب مي آید. در دهه نخست انقالب، 
تعطیلي حزب جمهوري  تاکتیک هایي مثال زدني موجب  با  امام 
ارائه  از  را  مبارز  انتخابات مجلس، جامعه روحانیت  شدند. درباره 
لیست سراسري منع کردند، به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
تذکر دادند که حق ندارند براي خارج از قم کاندیدا معرفي کنند. 
و مهم ترین  استقبال کردند  مبارز  انشقاق در جامعه روحانیت  از 
با  تشکل روحاني مترقي و چپ انقالب )مجمع روحانیون مبارز( 
اشاره و موافقت ایشان موجودیت یافت. مجموعه تمهیداتي مشابه 
گفتماني  تعادل  نوعي  مي شد  باعث  مي اندیشید  امام  که  اینها 
بهره  دیدگاه  دو  هر  از  کشور  و  شود  حفظ  راست  و  چپ  میان 
مي جست. این تعامل به گونه یي بود که دو طرف یکدیگر را تحمل 
مي کردند و کار را به بن بست نمي کشاندند. به همین علت حذف 
و طرد در جبهه انقالبیون اعم از راست وچپ کمتر دیده مي شد 
کسي انقالب را مال خود سازي نمي کرد و رقیب خود را اهریمن و 

جاسوس بیگانه نمي دانست.
خمیني  آیت اهلل  حیات  زمان  تا  چپ  نیروهاي  عنوان  به  شما 
اگر  یعني  مي کردید.  استفاده  ایشان  وجود  دوپینگ  از  همواره 
حزب جمهوري در حال قدرت گرفتن بود پیام رهبر انقالب بود 
و  وزیر  نخست  بین  نظر  اختالف  در  مي کرد،  محدود  را  آنها  که 
رییس جمهور وقت به شکلي دیگر و موارد متعددي از این دست در 
دهه اول انقالب هست که نشان مي دهد چپ ها همواره از حمایت 
پایان جنگ و رحلت  با  بوده اند.  خاص آیت اهلل خمیني برخوردار 
ایشان فضا تغییر کرد و کم کم سهم راست ها در قدرت سیاسي 

بیشتر شد. این اتفاق چگونه افتاد؟
قبول است که چپ مرهون حمایت بي دریغ رهبري فقید انقالب 
بود ولي این همه حقیقت نبود. دینامیسم پیدایش و بقاي گفتمان 
کرده  انقالب  توده هاي  بود.  انقالب  خود  ذاتي  انقالب  در  چپ 
چپ ها  پیروزي  برنمي تافتند.  را  طلب  نابرابري  فقاهتي  گفتمان 
اجتماعي در خوري  پایگاه  از  نشان مي داد چپ  در مجلس سوم 
آغاز دوران  و  از جنگ  بعد  برخوردار است.  در میان شهرنشینان 
بازسازي ترکیب جمعیتي و جوان جامعه شرایط سیاسي جدیدي 
به  جدید  شرایط  در  اصولگرا  جناح  کار  دستور  مي کرد.  ایجاد 
گونه یي ایدئولوژیک مي شد که باید پاسخگوي تمام اتفاقات کشور 
در همه حوزه ها باشد. در کابینه اول آقاي هاشمي رفسنجاني هنوز 
بقایایي از چپ تحمل شد ولي به سرعت از آنها خلع ید شد. آقاي 
هاشمي  »دشمن  بر  مبني  راست  محافظه کاران  شعار  با  هاشمي 
نمایندگان  از  نفر  و چهل  قدرت رسید  به  است«  پیغمبر  دشمن 
تیغ  با  چهارم  مجلس  انتخابات  آستانه  در  سوم  مجلس  چپ 
آقاي صالح  و  نگهبان رد صالحیت شدند. من  استصوابي شوراي 
آبادي بازداشت شدیم و عمال جناح چپ خط امامي از انتخابات 
جدي  اراده یي  اصولگرا  جناح  در  زمان  آن  از  شد.  گذاشته  کنار 
شکل گرفت که معتقد بود »چپ« خوب، یک »چپ« مرده است. 
اراده یي که مصمم بود با هر ابزاري ولو خشن و غیرانتخاباتي نیروي 
چپ انقالب را براي یک بار و همیشه از میدان سیاسي کشور اخراج 

کند.
بروز چنین رفتاري آن هم تنها دو سه سال پس از فوت بنیانگذار 
انقالب جاي تعجب ندارد؟ چطور شد که به یک باره راست هاي آن 
زمان چپ خوب را چپ مرده پنداشتند؟ مگر براي به ثمر نشستن 
انقالب دست راست و چپ در دست هم نبود؟ چطور آنها تا این 

اندازه تمامیت خواهي خود را بروز دادند؟
و در فضاي  را غنیمت شمرد  راست فرصت  نظر من گفتمان  به 
سیاسي پس از رحلت امام به جاي بازسازي گفتماني و گسترش 
پایگاه اجتماعي دست به کار تخریب سازمان یافته نیروهاي چپ 
تمامي کیک  که مي تواند  دید  وقتي  آنها شد.  اجتماعي  پایگاه  و 

شریک تراشي  خود  براي  چراباید  پس  بگیرد  اختیار  در  را  قدرت 
بیرون  پارکینگ  از  کند. ماشین راي جمع  کني چپ ها هر وقت 
مي آمد تن راست ها مي لرزید. پس بهتر بود صورت مساله را پاك 
از یک سو  تا خیال شان براي همه عمر راحت مي شد.  مي کردند 
نظم  به  اشاره  اساسي در  قانون  استحکام  به دالیل  نمي توانستند 
از  و  برچینند  را  انتخابات  بساط  کل  کشور  اداره  براي  انتخاباتي 
آلترناتیو  از هر  ناشي  تهدیدات  ریشه کن کردن  براي  سوي دیگر 
و جایگزیني که احساس مي کردند ناچار از اتخاذ استراتژي حذف 
توجیه  را  وسیله  بود که هدف  آنجا  و  قیمت شدند  هر  به  رقیب 
کرد. راست ها نگران بحران نفوذ اجتماعي و هویت ناسازگار خود 
دستاورد هاي  از  بسیاري  بودند.  مدرن  دنیاي  و  جهاني  جامعه  با 
سیاسي مدرن و مطالبات نوخاسته یي مانند حقوق بشر و حقوق 
مدني و شهروندي مي توانست پایگاه اجتماعي شان را تضعیف و 
به آلترناتیو شان پر و بال بدهد. جناح راست به لحاظ اجتماعي 
طبقات  بازار  بورژوازي،  خرده  کسبه،  داران،  مغازه  پشتیباني  از 
و  بودند  قدیمي و شؤون سنتي جامعه نظیر روحانیون برخوردار 
از حمایت طبقه متوسط مدرن شهري، دانشجویان، روشنفکران، 
کارگران، و بخشي از کارشناسان و تکنوکرات هاي کاردان بي بهره 
تغییر سبک  بودند. طبقه متوسط شهري مطالبات مدرني جهت 
از احترام  زندگي، فرهنگ و رفتار اجتماعي داشت و مي خواست 
بیشتري در داخل و خارج برخوردار شود. حتي آقاي هاشمي که 
در دوره دولت مهندس موسوي سخن از عدالت اجتماعي مي راند 
وقتي که با حمایت و اراده یکپارچه جناح راست رییس جمهور شد 
در خطبه هاي نماز جمعه تهران با چرخش ۱8۰ درجه یي سخن 
تغییر  از  ناگزیر  دنیا  با  تعامل  براي  اینکه  و  مانور تجمل گفت  از 
سبک زندگي هستیم و مثال ایشان این بود که پیامبر اسالم )ص( 
براي هریک از همسرانش اطاق جداگانه یي فراهم ساخته بود. این 
الزامات بعد از جنگ باشد حکایت  نشانه ها بیش از اینکه معلول 
اندیشه و  نیاز گفتماني جناح راست به نوساري و نوگرایي در  از 
رفتار داشت. جناح محافظه کار در طول ۱۰ سال نخست انقالب 
دچار تروما و آسیب جدي درون ناخودآگاه اجتماعي اش شده بود. 
کابوسي که همیشه همراهش بود و او را از قدرت یابي مجدد چپ 

مي هراساند.
در سابقه چپ ها این موضوع دیده مي شد؟

دهه اول انقالب به خاطر برخوردي که امام با فقه سنتي داشتند 
ایجاد  تعادل  پویا  و  سنتي  گفتمان  دو  میان  مي کردند  سعي  و 
کنند هرگز شرایط به گونه یي پیش نرفت که چپ بتواند قدرت را 
یکپارچه از آن خود کند. در واقع قانون اساسي اجازه یکدست سازي 
را به یک گروه یا جناح نمي داد. گرچه باید پذیرفت که به دلیل 
موقعیت امام یک جریان تنها از طریق صندوق راي نمي توانست 

مشروعیت کسب کند. میزان وفاداري به امام هم شرط بود.
و البته صندوق ها هم تابع نظر امام بودند. یعني تاثیر پذیري مردم 

از نظر بنیانگذار انقالب خود را در آرا هم نشان مي داد.
دقیقا. توده هاي مردم به قدري شیفته امام بودند که در پیروي از 
دانشگاهي  انقالبي  و  دانشجو  جوان  که چند  مي پذیرفتند  ایشان 
مي توانند مظهر اسالم پویا و ناب باشند ولي در مقابل برخي که 
اسالم  به  متهم  دارند  حوزوي  تحصیل  و  تدریس  سابقه  سال ها 

امریکایي شوند.
که  شد  فشرده یي  فنر  مثل  سال ها  طول  در  آنها  مخالفت  پس 
مترصد جهش بود. مي شود گفت انتقام مخالفت با امام را از شما 

گرفتند؟
شاید این تعبیر تند باشد اما به نظر مي رسد رگه هایي از واقعیت به 
همراه دارد. الاقل شرایط براي آنها فراهم شد که از شر مزاحمت 
منتقدان شان راحت شوند بدون آنکه نیازمند پرداخت هزینه آن 

باشند.
اول  دهه  در  حاشیه نشیني  تحمل  راست  جناح  گفت  شود  مي 
دوباره  را  خود  امام  فوت  از  بعد  مي خواست  و  نداشت  را  انقالب 

به متن بازگرداند؟
منافع  و  صنفي  حمیت  سنتي  روحانیت  و  راست  جناح  طبیعتا 
کارویژه  خود  براي  حاکم  طبقه  عنوان  به  داشتند.  هم  مشترك 
انسجام تئوریک و وحدت  خاص تعریف مي کردند. نمي خواستند 
به  اینها  هم  امام  زمان  همان  بخورد.  هم  به  شان  فرماندهي 
یاد  به  بودند.  بي اعتنا  و  بي اعتماد  آکادمیک  مراکز  و  دانشگاه ها 
امام  جانب  از  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  موضوع  وقتي  که  داریم 
مطرح شد اینها گفتند که دانشگاه در حوزه باید حل شود. معتقد 
بودند دانشگاه محل رشد تفکرات الحادي است و نمي تواند با حوزه 
هم سطح باشد. آن زمان آقاي مصباح یزدي پیرو جدي نظریه یي 
مهندسي  و  پزشکي  حتي  دانشگاه  همه چیز  مي خواست  که  بود 
با  را  درسي  سیالبس هاي  تمامي  مي خواستند  کند.  اسالمیزه  را 
محتواي اسالمي ارائه کنند. به نظرم طبیعي بود که بعد از فوت 
با چپ  رقابت نفس گیر  از کابوس  امام جناح راست مي خواست 
خالصي یابد چون نه زمین رقابت را قبول داشتند و نه قواعد بازي 
مورد تاییدشان بود. قاعده رقابت را قبول نداشت. آنها اساسا جناح 
چپ را واجد صالحیت رقابت سیاسي نمي دانستند. بنابراین حذف 
و طرد دستور کار قرار گرفت. فشار زیادي را روي نیروهاي چپ 
وارد کردند به گونه یي که جناح چپ از تمامي مراکز قدرت حذف 
شدند و در حوزه عمومي معدود امکاناتي مانند روزنامه سالم براي 
ما باقي ماند. فوت حاج احمد آقا هم روند حذف را تشدید کرد، 
در این برهه چپ کامال در محاق قرار گرفت. آقاي هاشمي هم در 
دولت دوم به تصفیه کامل چند وزیر باقیمانده تن داد. یک جانبه 
شخصي ها  لباس  زننده  رفتارهاي  تحمیل  با  راست  جناح  گرایي 
رو  متوسط  و طبقه  بر جامعه شهري  را  فضا  نیروهاي خودسر  و 
به رشد تنگ کرد. برهم زنندگان نظم اجتماعي که عمال امنیت 
هر نیروي منتقد و دگراندیشي را سلب کرده بودند به هیچ کس 
پاسخگو نبودند. سخنراني ها را به هم مي زدند. سال پایاني دولت 
آقاي هاشمي، سال ۷5، موقعیت بین المللي ایران تضعیف شده و 
کشورهاي اروپایي سفراي خود را از ایران فراخوانده بودند. شرایط 
عمومي کشور با وجود ظاهر آرام به هم ریخته بود. ناگفته نماند 
که سیاست هاي آقاي هاشمي منجر به تحرك و گسترش طبقه 
روي  و  رنگ  ما  شهرهاي  اجتماعي  الیه هاي  بود.  شده  متوسط 
بکشد.  نفس  بود  توانسته  متوسط  طبقه  بود.  کرده  پیدا  بازتري 
افزایش سطح سواد  و  آزاد  نظام آموزش عالي، دانشگاه  گسترش 

جامعه مطالبات جدیدي به همراه داشت.

ابراهيم اصغرزاده:

سخنان اخير احمدی نژاد در مورد »باطل کردن انتخابات نظام پزشکی« پيام روشني به شوراي 
نگهبان دارد ، منظور عسگراوالدی از »آفتاب لب بام« عمر اصولگرايي سنتي ايراني است
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به نظر می رسد مدیرعامل معزول ساتا قربانی اعتماد به برخی اعضای خوش ظاهر شبکه قدرتمند سلطان بازار پتروشیمی 
شده و هزینه زیاده خواهی آنان را پرداخته است. 

 به گزارش فارس، روز گذشته حسین دقیقی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( با حکم وزیر دفاع 
برکنار شد.اگرچه درباره دالیل برکناری مدیرعامل ساتا هنوز اخبار رسمی منتشر نشده است، اما بعضی منابع مطلع این 

برکناری ناگهانی را از اولین پس لرزه های بازداشت سلطان بازار پتروشیمی ارزیابی می کنند. 
بر اساس این گزارش، شبکه فساد سلطان پتروشیمی در تالش برای قبضه کردن تجارت محصوالت پتروشیمی ایران و از 
دور خارج کردن بزرگترین برند ایرانی در بازار جهانی یعنی PPP از عرصه تجارت بین المللی محصوالت پتروشیمی، قصد 
داشت تجارت محصوالت پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.بر این اساس علیرغم ارائه هشدارهای 
متعدد درباره سابقه فساد مالی و بازداشت و محکومیت سلطان یاد شده به مسئوالن ساتا، وی با اعمال نفوذ برخی اعضای 
شبکه خود مسئولیت حساس تری گرفت و به سمت مدیریت عامل یکی از شرکت های گروه  سرمایه گذاری وابسته به ساتا 

برگزیده شد. 
با این وجود به نظر می رسد علیرغم واکنش سریع وزارت دفاع به این مساله،  مدیرعامل معزول ساتا قربانی اعتماد به برخی 
اعضا این شبکه شده و هزینه زیاده خواهی آنان را پرداخته است.برخی اعضای این شبکه با سابقه حضور طوالنی مدت در 
شستا و از بین بردن شرکت های تحت مدیریت خود، با نابود شدن منابع مالی و ارزش این شرکت ها در بورس و دیگر نهادها 
تالش کردند، با نزدیک شدن به ساتا، عالوه بر یافتن یک حوزه بکر مالی و اقتصادی، از اعتبار نیروهای مسلح در تعامل 

اقتصادی خود سوءاستفاده کنند. 
گفته می شود برخی اعضای شبکه نزدیک به سلطان پتروشیمی از اعتبار به دست آمده از منابع مالی کالن در دسترس 
خود و همچنین عملکرد شبکه ای و منسجم  و تایید متقابل یکدیگر برای نزدیک شدن به نهادهای مختلف از جمله سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح سوء استفاده کرده اند.عالوه بر آن افراد اصلی این شبکه با شرکت در جلسات کمیسیون های 
مختلف مجلس و با ارائه اطالعات غلط و رایزنی و فریب بعضی نمایندگان، تالش می کنند، قوانین مورد نیاز خود را با ظاهری 

مشروع به تصویب مجلس شورای اسالمی برسانند، تا بتوانند از رانت های مختلف به صورت قانونی بهره ببرند. 
به این ترتیب است که بعضا قوانینی منطبق با منافع عده ای معدود و متضاد با منافع ملی با فریب برخی نمایندگان به 
تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد که از آن جمله می توان به قیمت گذاری ارزان گاز خوراك پتروشیمی ها اشاره کرد.

بر این اساس با بازداشت سلطان پتروشیمی به نظر می رسد عزم قوه قضائیه برای برخورد با متهمان دانه درشت اقتصادی 
و اخاللگران بزرگ نظام اقتصادی کشور جدی تر شده است. 

مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان در 28 بهمن ماه ۹۱ فرمودند: » چند سال قبل از این، بنده درباره ی فساد 
اقتصادی، به رؤسای قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی شود؛ عماًل با فساد 
مبارزه کنید. هی بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادی.خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را 
متأثر می کند.« حال با توجه به منویات مقام معظم رهبری باید دید اراده قوه قضائیه برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی 

اراده ای محکم و ادامه دار است یا نه.

مدیرعامل ساتا برکنار شد
  اخالق اولین قربانی تورم در جامعهاولین پس لرزه  بازداشت سلطان پتروشیمی

حسين راغفر :

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و کارشناس مسائل اجتماعی گفت: یکی از مهمترین پیامدهای اخالقی تورم، ضایع شدن اخالق در جامعه است. 
حسین راغفر در در گفتگو با الف گفت: رابطه فقر و جرم یک رابطه تایید شده است که در تمام جوامع این نکته اثبات شده که با افزایش فقر متعاقب 
آن جرم و بروز ناهنجارهای رفتاری بیشتر می شود. تجربه نشان می دهد همیشه رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی با رشد جرم و جرایم وجود 

دارد و رشد فقر و نابرابری آمار جرایم را افزایش می دهد. 
این کار شناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: همراه با رشد نابرابری های اجتماعی زمینه رشد جرائم نیز شکل می گیرد. در جامعه ما هم ارتباط معنا 
داری بین مشکالت اقتصادی و افزایش جرائم وجود دارد که در مدت یک سال اخیر شاهد این موضوع بوده ایم. علت اصلی این موضوع هم آن است 
که گروههای پایین درآمدی همان درخواست ها و تقاضایی را دارند که بقیه گروهها در جامعه دارند. راغفر ضمن اشاره به قربانی شدن قشر ضعیف 
در اثر سیاست های نادرست اقتصادی دولت بیان کرد: اگر این درخواست ها از طریق یک مسیر قانونی و به صورت مشروع تامین نشود، طبیعی است 
که انسان هایی برای تحقق نیازهای اولیه خود به مسیرهای غیر قانونی متوسل می شوند و اشخاص با عبور از هنجارهای اجتماعی درصدد رسیدن به 
خواسته های خود هستند. در این بین افراد بیشتر به سمت کارهای پر ریسک مانند سرقت، فروش مواد مخدر و ایجاد کارهای زیر زمینی می پردازند. 
او در ادامه افزود: اکنون یک فاصله ای بین طبقه کم درآمد و سایر طبقات در جامعه به وجود آمده است، این افراد برای اینکه خودشان را به افرادی 
که درامد باالیی دارند برسانند به سمت ارتکاب جرم سوق پیدا می کنند. مسلم است که هیچ کس مایل نیست خود را در خطر بی آبرویی بیندازد 
مگر اینکه آنقدر از لحاظ اقتصادی و درآمدی در فشار باشد و به او آسیب رسیده باشد که چاره دیگری جز دست زدن به راه های خالف برای تامین 
نیازهای خود و خانواده اش برای او نمانده باشد. این استاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: نکته مهمتر اینکه این افراد خود در کاهش قدرت خرید خود 
موثر نیستند یعنی عدم تالش ها آنها باعث فقیر تر شدنشان نیست و سیاستهای غلط اقتصادی باعث و بانی این کار است. معتقدم که این فاصله یکی 
از اصلی ترین دالیل رشد نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی، به خصوص در جوانان است؛ افراد جوانی که همه شان نیازهای مشترك دارند و آنقدر این 
نیازها برایشان مهم است که اگر آنها از طریق راه های مشروع تامین نشود، بسته به فرهنگ شان برای دسترسی به این حداقل ها ناچار می شوند که از 

طریق راه های خالف عمل کنند. 
وی گفت: عمده ترین پدیده ای که در سالهای اخیر باعث افزایش فقر در جامعه شده، آسیب جدی است که به بخش تولید وارد شده است . در سالهای 
اخیر سیاست های تورم زای دولت مانند پرداخت نقدی یارانه ها ، این تورم را به شدت شعله ور تر کرده است که بیشتر آسیب های تورم اخیر به قشر 
فقیر وارد شده است . این کارشناس مسائل اجتماعی گفت: طبقات پایین درآمدی چون فاقد دارایی ثابت های ثابت هستند، بیشتر تحت تاثیر تورم 
قرار گرفته اند. همچنین به دلیل نداشتن دارایی های ثبات برای تبدیل به پول و جبران تورم، به سمت راه های نامشروع برای جبران این کسری روی 
می آورند. این تورم باعث شده که در طبقه های متوسط و ضعیف، درصد ازدواج به شدت کاهش یابد. البته این افراد متحمل ریسک باالیی می شوند. 
این استاد دانشگاه ادامه داد: آنچه که بیشترین اسیب را به اقشار ضعیف وارد کرده است تورم است، که باعث کاهش توان این اقشار برای تهیه کاالهای 
اساسی خود شده است. مثال دزدی یکی از جرایمی است که به تناسب افزایش تورم رشد می کند. تقریبا همه جا رشد آن با رشد فقر و نابرابری در 
جامعه ارتباط مستقیمی نشان داده است.به نظر من این وضعیت کماکان ادامه خواهد داشت، چرا که این مساله ناشی از یک ایراد و مشکل ساختاری 
است. همچنین پیش بینی می شود که این وضعیت تا آوریل 2۰۱۳ به دلیل آنکه قیمت مواد غذایی در دنیا افزایش شدیدی را خواهد داشت بیشتر نیز 
شود. راغفر تصریح کرد: یکی از مهمترین پیامدهای اخالقی تورم، ضایع شدن اخالق در جامعه است. اخالق اولین قربانی تورم در جامعه است و آسیب 
های دیگر هم به اشکال مختلف خود را نشان می دهد. از این آسیب ها می توان به رشد فرد گرایی در جامعه اشاره کرد، انسان ها از توجه به دیگران و 
همنوع خود غافل می شوند. جامعه بی رحمی در این حالت شکل می گیرد که به احوال گروههای پایین درآمدی توجه ندارد. در این شرایط افرادی که 
در معرض آسیب های ناشی از فشار اقتصادی هستند احساس می کنند که رها شده اند و تنها مانده اند و هیچ سیاست و قانونی از آنها دفاع نمی کند. 
دکتر حسین راغفر در پایان اظهارات خود خاطرنشان کرد: این افراد به هر طریق برای تامین نیازهای خود دست می زنند. تورم کنونی باعث شده 
جامعه به سمت بی اخالقی حرکت کند. فشارهای اقتصادی جامعه را به سمت بی اخالقی سوق می دهد و تعهد اخالقی نسبت به هنجارها به شدت 

کاهش می یابد.

توکلی: فساد مالی از زمان هاشمی و خاتمی پایه ریزی شد
ریشه این فسادها از زمان دولت هاشمی و خاتمی پایه ریزی شده و 
در زمان دولت احمدی نژاد واقعیت ها عینیت پیدا کرده است؛ اما 
تقصیر دولت نهم و دهم در این زمینه بیشتر از دولت های قبلی است.

توکلی شب گذشته در همایش »بررسی  احمد  دانشجو،  به گزارش 
دانشجویان  حضور  با  که  دهم«  و  نهم  دولت های  اقتصادی  عملکرد 
دانشگاه ارومیه در تاالر چمران این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به 
اینکه در طول نزدیک به دو ماه به شدت ارزش پول ملی کاهش یافته 
است، تصریح کرد: این نوسانات باعث بی اطمینانی مردم و باال رفتن 

ریسک در جامعه می شود و سرمایه گذاری را متوقف می کند.  
تولید صورت  و  کار  نیروی  محور  دو  در  اقتصادی  رشد  افزود:  وی   
می گیرد؛ بنابراین باید سرمایه گذاری و بهره وری افزایش یابد تا جایی 
تهران  مردم  نباشد.نماینده  سرمایه گذاری  افزایش  به  نیاز  دیگر  که 
در مجلس نقش فناوری و تکنولوژی را در پر کردن فاصله اقتصادی 
و  فناوری  اینکه  با  کرد:  تاکید  و  دانست  اهمیت  پر  بسیار  غرب  با 
تکنولوژی در پیشرفت های ما نقش مهمی را ایفا می کنند؛ اما در کنار 
توجه به  آنها باید از عقل و منطق نیز به بهترین شکل استفاده کرد و 

برای تحریم ها و فشارها هزینه کنیم تا به پیشرفت برسیم.  
 توکلی با اشاره به تاثیرات اختالس سه میلیارد دالری اخیر افزود: انقالب اسالمی ما اکنون در حال صادر شدن به تمام 
دنیاست و امروز در سال های حساسی از این صادرات قرار داریم؛ مطمئنا چنین انقالبی حتی اختالس کوچک را هم نمی 
پذیرد، چه رسد به اینکه اختالس میلیاردی واقع شود.وی ادامه داد: ریشه این فسادها از زمان دولت هاشمی و خاتمی 
پایه ریزی شده و در زمان دولت احمدی نژاد واقعیت ها عینیت پیدا کرده است؛ اما تقصیر دولت نهم و دهم در این زمینه 

بیشتر از دولت های قبلی است. 
 کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه هنگامی که ارز در کشور با کاهش قیمت مواجه شود، طی تجربه پس از مدتی 
افزایش قیمت در بر خواهد داشت و در نتیجه تقاضا برای خرید زیاد می شود، تصریح کرد:بعضی دولتی ها این مسئله را 
نمی فهمند یا نمی خواهند بفهمند که عرضه ارز ارزان قیمت تقاضا را افزایش می دهد.توکلی با اشاره به اینکه مسیرهای 
تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اقتصاد، بر صادرات و واردات و همچنین بر قدرت رقابت خارجی اثر می گذارد،گفت: این تغییرات 

نرخ بر تامین بودجه دولت، سطح عمومی قیمت ها و تولید و سرمایه گذاری تاثیر مستقیم می گذارد.  
اینکه شوك های اقتصادی راه حل فوری ندارد، بیان داشت: شوك حاصل  با تاکید بر   نماینده مردم تهران در مجلس 
از مسائل اقتصادی برای برخی باورپذیر نیست، تعیین تکلیف زمان بر است و پس از بررسی های انجام شده باید منتظر 
اثرگذاری سیاستگذاری بود.وی با اشاره به وعده های برخی کاندیداها در دوره یازدهم ریاست جمهوری گفت: اگر کاندیدایی 

گفت مشکالت اقتصادی را ضربتی حل می کنم، یا شارالتان است یا نادان.  
 توکلی با اشاره به ضعف های مجلس و گزاف گویی های دولت، خطاب به دانشجویان و تشکل های دانشجویی بیان داشت: 
مجلس طبق قانون باید ناظر اعمال دولت باشد؛ اما متأسفانه این نظارت به درستی انجام نمی شود؛ از طرفی دولت نیز 
موظف است عالوه بر اجرای درست مصوبه ها گزارشات خود را به نمایندگان تحویل دهد که البته دولت نیز در انجام وظیفه 

کم  کاری می  کند و اغلب به گزافه  گویی می  پردازد.  
این کارشناس مسائل اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها را غیر علمی دانست و گفت: آثار رکودی هدفمندی بسیار زیاد 
است؛ زیرا در راستای اجرای طرح هدفمندی شرایط تورم و فشار بر جامعه حاکم می شود.وی در پاسخ به سوال دانشجویان 
مبنی بر کاندیداتوری خود در ریاست جمهوری یازدهم گفت:من کاندیدا نمی شوم از کسی هم به سرعت حمایت نمی کنم 

و در این مورد دیر تصمیم می گیرم.

خوردنی که تبدیل به دغدغه ای اجتماعی شد

آجیل شب عید؟
در روزهاي اخیر، پیامک ها و ایمیل هایي با مضمون دعوت از هموطنان براي حذف تنقالت از خریدها و دیدوبازدیدهاي نوروزي منتشر شده است. 

در این پیامها، هدف از برپایي نهضت مردمي تحریم تنقالت در نوروز۹2، رعایت حال خانواده هایي است که توان مالي الزم براي خرید تنقالت به 
شدت گران شده نوروزي را ندارند. 

از منظر اقتصادي، »نهضت مردمي نخریدن و نخوردن تنقالت در نوروز۹2« با کشش قیمتي تقاضا تحلیل مي شود. کشش قیمتي تقاضا یعني واکنش 
و حساسیت خریداران به تغییر قیمت یک کاال در بازار. 

مطالعات و مشاهدات نشان مي دهد مردم ایران عموما نسبت به گران شدن کاالهاي نه چندان ضروري، واکنش چنداني نشان نمي دهند و نسبت به 
تغییرات قیمتها حساس نیستند و به اصطالح اقتصادي، کشش قیمتي تقاضاي بسیاري از کاالهاي غیر ضروري در ایران پایین است. 

الزم به یادآوریست برخي کاالها، ضروري محسوب مي شوند چرا که مصرف کننده در هرصورت و هر قیمتي، ناچار به خرید آنهاست نظیر دارو. اما 
بسیاري از کاالها ضروري نیستند و مصرف نکردن آن، حیات انسان را به خطر نمي اندازد. مانند تنقالت. 

در بسیاري از کشورها، مردم عادت داده شده اند تا هنگام گران شدن یا نایاب شدن یک کاال، بطور خودجوش و دست جمعي خرید آن کاال را تحریم 
کنند. همین اواخر عرضه کنندگان مرغ در عربستان قیمت محصولشان را افزایش دادند و مردم عربستان با وجودي که مرغ سهمي بزرگ در رژیم 
غذایي شان دارد، مدتي مرغ نخریدند و نهایتا عرضه کنندگان مرغ در عربستان کوتاه آمدند و قیمت را به حال قبل برگرداندند. در کشورهاي اروپایي 

نیز، چنین فرهنگ و رسمي برقرار است. 
این مورد احتکار تنقالت، فرصت مناسبي براي قدرت نمایي مصرف کننده ایراني است تا با تحریم تنقالت در ۴۰ روز پیش رو، هم با خانواده هاي کم 

درآمد همدردي کند و هم محتکرین بي انصاف را به شکل موثري تنبیه نماید. 
اگر بخش بزرگي از مردم ایران به این نهضت بپیوندند، ارزش موجودي انبارهاي پسته و بادام و دیگر تنقالت احتکار شده براي شب عید سقوط خواهد 

کرد و محتکرین ایراني حداقل براي یکبار -یا اولین بار- هم که شده، توسط مصرف کنندگان به شکل موثري تنبیه خواهند شد. 
جاي حرکت جمعي براي حفاظت از منافع عمومي در فرهنگ عمومي و اقتصادي مردم ایران خالي است. خوشبختانه نهضت مردمي تحریم تنقالت 
در نوروز۹2 هم منافع شخصي و هم منافع عمومي مردم ایران را تضمین مي کند. موفقیت این حرکت، به حمایت رسانه ها، گروه هاي مرجع و شبکه 

هاي اجتماعي بستگي دارد
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عکس های برندگان جوایز اسکار ۸۵

 اشک های دنيل دی-لوئيس بعد از دريافت جايزه اسکار

لينکلن  آبراهام  نقش  در  بازی  برای  لوييس  دی-  دانيل 
»لينکلن«  فيلم  در  آمريکا  جمهور  رئيس  شانزدهمين 
جايزه اسکار بهترين بازيگر مرد را برد. اين بازيگر 55 ساله 
بريتانيايی پيش از اين دو بار برای »پای چپ من« )1989( 
و »خون بپا می شود« )2007( برنده اسکار بهترين بازيگر 
مرد شده بود و با دريافت سومين جايزه اسکار، نام خود را 

در کتاب های تاريخ ثبت کرد.

موزيکال  فيلم  در  فانتين  نقش  در  بازی  برای  هاتاوی  آن 
»بينوايان« برنده جايزه بهترين بازيگر زن مکمل شد.

برای  فيلمبرداری  بهترين  جايزه  برنده  ميراندا  کالديو 
ابرقهرمانی  فيلم  بازيگران  کنار  در  پی«  »زندگی  فيلم 

»انتقامجويان«.

فيلم  از  »اسکای فال«  ترانه  برای  اپ ورث  پل  و  ادل 
خود  آن  از  را  ترانه  بهترين  اسکار  جايزه  »اسکای فال« 

کردند.

تهيه کنندگان  افلک  بن  و  هسلو  گرانت  کلونی،  جرج 
بازيگر  نيکلسن  جک  کنار  در  »آرگو«  اسکار  برنده  فيلم 
برنده اسکار که جايزه اسکار بهترين فيلم را اعطاء کرد. 
آمريکا  جمهور  رئيس  اوباما  باراک  همسر  اوباما  ميشل 

برنده اين جايزه را اعالم کرد.

در نقش يک  بازی  برای  اتريشی  بازيگر  والتس  کريستوف 
ساخته  شده«  آزاد  »جانگو  فيلم  در  آلمانی  جايزه بگير 
از  را  بازيگر مرد مکمل  تارانتينو جايزه بهترين  کوئنتين 

آن خود کرد.

بهترين  جايزه  آزادشده«  »جانگو  با  تارانتينو  کوئنتين 
فيلمنامه غيراقتباسی را دريافت کرد. او سال 1995 هم 

برای »داستان عامه پسند« جايزه اين بخش را برده بود.

مالک بندالجلول و سايمن شين برای »در جستجوی شوگر 
من« جايزه اسکار بهترين مستند بلند را دريافت کردند.

بهترين  اسکار  جايزه  پی«  »زندگی  برای  دانا  مايکل 
موسيقی را برد.

»زندگی  فيلم  برای  تايوانی  ساله   58 فيلمساز  لی  آنگ 
پی« برنده جايزه اسکار بهترين کارگردانی شد. اين فيلم 
در سه بخش فيلمبرداری، موسيقی و جلوه های تصويری 
فيلم  برای  نيز   2006 سال  لی  کرد.  دريافت  اسکار  هم 
»کوهستان بروکبک« جايزه اسکار بهترين کارگردانی را 

به خانه برد.

بارقه  »کتاب  رمانتيک  کمدی  در  بازی  برای  الرنس  جنيفر 
بازيگر  برنده اسکار بهترين  راسل  ا.  اميد« ساخته ديويد 
اما  بود،  اسکار  نامزد  بخش  هشت  در  فيلم  اين  شد.  زن 

تنها در بخش بازيگر زن جايزه گرفت.

جايزه بهترين فيلم خارجی زبان به »عشق« به کارگردانی 
ميشائل هانکه از اتريش اعطاء شد.

طراحی  بهترين  جايزه  برنده  »لينکلن«  برای  کارتر  ريک 
صحنه شد.

افتادن جنيفر الرنس پيش از کسب اسکار از پله ها
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 ، ابوبکر   ، آمدن سه خلیفه  کار  روی  و  در سال دهم هجری  پیامبر )ص(  وفات  از  بعد 
عمر و عثمان و خانه نشین شدن حضرت علی )ع( مردم برای حل بسیاری از اختالفات 
و مشکالت خود پیش خلفا می آمدند و زمانی که خلفا از حل آن باز می ماندند ، حل 
اختالفات را به حضرت علی )ع( ارجاع می دادند و حضرت علی )ع( با استفاده از علم و 
آگاهی و اشرافی که کامال به قرآن و احادیث داشتند ، اختالفات مردم را حل می کردند 

و بار ها عمر در زمان خالفت خود گفته بود » لوال ِعلُی لََهلََک العمر« 
قرآن کریم در سوره بقره آیه 2۱۳ می فرماید :

ُ النَِّبیِّیَن ُمَبشِریَن َو ُمنِذِریَن َو أَنَزَل َمَعُهُم الِْکَتب بِالَْحقّ ِ  ًة َوِحَدًة َفَبَعث اهللَّ کاَن النَّاس أُمَّ
لَِیْحُکَم بَیَن النَّاِس فِیَما اْخَتلَُفوا فِیِهَو َما اْخَتلَف فِیِه

» مردم یک امت بودند ، پس خدا پیامبران را مژده رسانان و بیم دهندگان فرستاد و همراه 
آنان کتابی به حق نازل کرد تا میان مردم در آنچه بر سرش اختالف داشتند داوری کند. »

خداوند کتاب های آسمانی را فرستاد تا مردم به کمک آن اختالفات میان خود را حل 
کنند ، اما حل این اختالفات هم از عهده ی هر کسی بر نمی آید مگر کسی که کامال 
به قرآن مسلط باشد ، در اینجا به نمونه ای از حل اختالف توسط حضرت علی )ع( می 

پردازیم :
در زمان خالفت عمر ، شخصی را که دزدی کرده بود به پیش عمر می آورند تا به حکم 

اِرَقُة َفاْقَطُعواْ أَیِْدیَُهَما » ) سوره مائده آیه ۳8 ( اِرُق َوالسَّ قرآن که » َوالسَّ
» دست دزد را قطع کنند اما در مقدار بریدن دست به اختالف می افتند »

یکی ادعا میکند که دست از کتف به پایین را دست می گویند پس دست دزد باید از 
کتف بریده شود ، اما دیگری می گوید : در آیه 6 مائده ، در آیه وضو دست از آرنج به 
پایین شمرده شده است پس منظور قرآن از دست آرنج به پایین است و دست دزد را 
الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُکْم َو أَیِْدیَُکْم  ُقْمُتْم إِلَی الصَّ الَّذیَن آَمُنوا إِذا  أَیَُّها  از آرنج قطع کنید )یا 

إِلَی الَْمرافِِق ( 
و دیگری می گوید چون آیه ...... مقدار دست را از مچ فرض می کند پس منظور از دست 
ماًء  تَِجُدوا  َفلَْم   : مائده  از مچ قطع شود.آیه 6 سوره  باید  پایین است و دست  به  از مچ 

ُموا َصعیداً َطیِّباً َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُکْم َو أَیْدیُکْم ِمْنُه َفَتَیمَّ
پس بزرگان چون به نتیجه نمی رسند که دست دزد از کتف یا آرنج یا مچ باید قطع شود 

نزد حضرت علی )ع( برای رفع اختالف می روند.
حضرت علی )ع( سخن هر سه گروه را رد می کند و می گوید مواضع وضو و تیمم باید 
برقرار باشد و اجازه قطع نداریم عالوه بر این با استناد به آیه ۱8 سوره جن ) َو أَنَّ الَْمساِجَد 

ِ أََحداً : همانا محل های سجده از آن خداوند است ( ِ َفال تَْدُعوا َمَع اهللَّ هلِلَّ
می فرمایند : چون کف دست جزو هفت عضوی است که موقع سجده بر زمین می گذارند 
پس کف دست هم از آن خداوند است و حق قطع آن را نداریم و اجازه بریدن کف دست 
که محل سجده است را نمی دهد و تنها می فرماید : ۴ انگست دست تنها باید قطع شود.

در پایان یاد آور می شویم که ۱6 شرط برای بریدن دست سارق وجود دارد که اگر آن 
۱6 شرط محرز شود ، قاضی اجازه قطع انگشتان را می دهد و ابتدا به ساکن دست سارق 

قطع نمی شود. این ۱6 شرط را فقه و قانون مجازات اسالمی به شرح ذیل شمرده اند :
ماده ۱۹8 قانون مجازات اسالمی :

سرقت در صورتي موجب حد مي شود که داراي کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد
۱. سارق به حد بلوغ شرعي رسیده باشد . 

2.  سارق در حال سرقت عاقل باشد . 
۳. ساقرق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد . 

۴. سارق قاصد باشد . 
5. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است . 

6. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است . 
۷. صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد . 

8. سارق به تنهائي یا با کمک دیگري هتک حرز کرده باشد . 
اندازه نصاب یعني ۴/5 نخود طالي مسکوك که بصورت پول معامله مي شود یا  ۹. به 

ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود . 
۱۰. سارق مضطرنباشد . 

۱۱. سارق پدر صاحب مال نباشد . 
۱2. سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد . 

۱۳. حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد . 
۱۴. سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد . 

۱5. مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد . 
۱6. مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن که مالک شخصي ندارد نباشد . 

آذردخت سروش

حکمت ها و قضاوت های حضرت علی )ع(

هارول بور از دانشگاه ییل براي اولین بار با انجام یک آزمایش ساده، به وجود میدان 
مغناطیسي در اطراف موجود زنده پي برد و...

الکتریکي که در آهنربا در داخل سیم پیچ دوران مي کند و  با توجه به یک مولد  او 
به دور  را  داد و ظرف  قرار  را در یک ظرف آب نمک  تولید میکند، سمندري  جریان 
سمندر چرخاند. الکترودهایي که در این ظرف وجود داشتند و به یک گالوانومتر حساس 
متصل شده بودند، یک جریان متناوب را نشان مي دادند. زماني که بور این آزمایش را 
بدون سمندر انجام داد، گالوانومتر هیچ جریاني را نشان نداد. این بدان معنا بود که در 
اطراف موجود زنده میداني وجود دارد که خاصیت مغناطیسي هم دارد. بور این وسیله 
را بر روي دانشجویان داوطلب خود امتحان کرد و مشاهده نمود که این میدان در بدن 
انسان هم وجود دارد و کامال تابع رویدادهاي اساسي زیست شناختي بدن است. او این 
میدان را حیاتي نامید چون هرگاه حیات از بین برود، میدان حیاتي هم از بین میرود. 

به گونه هاي که یک سمندر مرده که در دستگاه بود هیچ پتانسیلي به وجود نمي آورد.

تشکیل میدان مغناطیسي بدن
همانگونه که مي دانید، در بدن ما میلیونها عصب وجود دارد که کار انتقال پیام در بدن 
ما بوسیله تحریک الکتریکي این عصبها صورت مي گیرد. در اثر شارژ بار در اطراف آنها 
در بدن ما یک میدان تشکیل مي شود و میدان بدن ما در اثر فعالیت همزمان میلیونها 

عصب به وجود مي آید.

امواج مغزي
دستگاه موج نگار مغز چهار نوع منحني از امواج مغزي را ارائه میدهند که عبارتند از: 
ْآلفا، بتا، دلتا و تتا. ریتمهاي دلتا کندترین امواج مغزي با تناوب از  ۱تا ۳ دور در ثانیه 
بوده و اغلب در خواب عمیق ظاهر مي شوند. به نظر میرسد که ریتمهاي تتا که داراي 
تناوب  ۴تا ۷دور درثانیه مي باشند به خلق و خوي بستگي داشته باشد. ریتمهاي آلفا از 
 8تا  ۱2 دور در ثانیه، در اوقات تفکر، تامل آزاد رخ داده و در صورت تمرکز حواس و توجه 
قطع مي شوند و باالخره ریتمهاي بتا با تناوب  ۱۳الي 22 دور در ثانیه، ظاهرا منحصر به 
نواحي جلوئي مغز، یعني جایي که فعالیتهاي پیچیده مغزي رخ مي دهد، هستند. امواج 
آلفا امواج بسیار مهمي هستند که بوسیله هانسبرگر آلماني کشف شدند و به گفته وي 
با نوعي هوشیاري و خوداگاهي معطوف به درون ظاهر مي شوند تغییرات فیزیولوژي 

مهمي در بدن ایجاد مي کنند مثل تمرکز و یادگیري.

میدان مغناطیسي بدن و امواج مغزي در معرض خطر
حتما تا به حال درباره خطرات گوشیهاي موبایل یا زندگي در نزدیکي نیروگاهاي برق 
چیزهایي شنیده اید. بنا بر تحقیقات پروفسور الي امواج مغناطیسي که از نیروگاهاي 
یا وسایل برقي مثل سشوار و ریشتراش برقي و... ساطع مي شود به دي ان اي  برق 
میدانهاي  برد.  بین مي  از  آنها  در  را  ترمیم  قابلیت  و  میرساند  سلولهاي مغزي آسیب 
مغناطیسي خارجي عالوه بر آسیب به دي ان اي مغز اثر منفي دیگري به بدن دارند. 
که  همانطور  بدن مي شوند.  مغناطیسي طبیعي  میدان  در  اختالل  باعث  میدانها  این 
میدانید نزدیک به  P۷۰از بدن ما را آب فراگرفته و مولکولهاي آب به صورت دوقطبي 
هستند و زماني که ما در معرض یک میدان مغناطیسي خارجي قرار مي گیریم، این 
مولکولها در جهت آن میدان قرار مي گیرند و این پدیده باعث مي شود نظم میدان 

مغناطیسي ما به هم بریزد.
عالوه بر عوامل خارجي یکسري عوامل داخلي نیز وجود دارند که باعث مي شوند اختالل 
در میدان بدن ایجاد شود. مهمترین آنها بارهاي الکتریکي هستند که هنگام شارش بار 
در عصب در اطراف آن به وجود مي آیند و به صورت الکتریسیته ساکن در بافتهاي بدن 
ذخیره میشوند و میداني که در اطراف این بارها بوجود مي آیند در میدان بدن ایجاد 
خلل مي کنند. این بارها به خصوص در نقاطي که تراکم اعصاب بیشتر است ذخیره 
مي شوند و به دلیل این که هم تراکم زیادي دارند و هم در نزدیکي عصبهاي بیشتر 
و مهمتري قرار دارند براي بدن به شدت مضر هستند. از جمله این نقاط ناحیه سر و 
دستها و قسمت مچ یا به پایین است و در بین این سه قسمت، سر اهمیت ویژه اي 
دارد چون بارهاي ذخیره شده در آن عالوه بر ایجاد خلل درمیدان مغناطیسي مغز باعث 

اغتشاش در امواج مغزي نیز مي شوند.
به ظاهر ما روزانه تنها دقایقي را در معرض میدان مغناطیسي هستیم. مثل موبایل یا 
سشوار و غیره.اما در طول دوران زندگي خود در معرض میداني بسیار قوي هستیم و آن 
میدان مغناطیسي زمین هست. عوامل داخلي اغتشاش در میدان بدن ما هم فعالیتهاي 
حیاتي و اجتناب ناپذیري هستند که در تمام طول عمر ما در جریان هستند پس چگونه 
میتوان باعث خلل این اثرات سو که باعث اختالل در بدن ما و بیماریهایي مثل سرطان 

مي شوند را خنثي کرد؟
در اینجاست که باید گفت خداوند راه حل تمام این سواالت را در یک عمل ساده که 
امکان آن براي همه افراد وجود دارد و بیش از چند دقیقه هم وقت نمي برد و هیچ 

ضرري هم ندارد به انسان هدیه داده و آن نماز است.

نماز و میدان مغناطیسي

آنگونه که از تصاویر به دست آمده از میدان مغناطیسي زمین پیداست، به طور شگفت 
انگیزي اگر انسان در هر نقطه از زمین رو به قبله بایستد، میدان مغناطیسي بدنش بر 
میدان مغناطیسي زمین منطبق مي گردد و در مدتي که در نماز است میدان بدنش 

منظم مي شود.
یکي از نکات بسیار جالبي که پروفسور بور به آن دست یافته بود این بود که دریافته بود 
که در بدن تمام دانشجویان مؤنث ماهي یکبار تغییر ولتاژ شدید ایجاد مي شود و میدان 
بدن به منظم ترین حالت خود مي رسد و به همین دلیل است که زنان نیازي ندارند در 

این مدت نماز بخوانند.
اخیرا هم کشف شده است که علت اینکه قلب زنان منظمتر و قویتر از مردان میزند و 

دلیل آن همین تغییر ولتاژ هست.

نماز و بارهاي الکتریکي
همانطور که قبال اشاره شد بارهاي زائدي که در اثر تحریکات الکتریکي اعصاب به وجود 
مي آیند هم شبیه میدان بدن و هم بر امواج مغزي اثر سو دارند. و این اثرات در نواحي 
که اعصاب در آن تحرك بیشتري دارند، خطرات جدیتري ایجاد مي کنند و باید هرچه 
نواحي دقیقا  این  بینیم که  به طرز حیرت آوري مي  نواحي دور شوند.  از آن  سریعتر 
نواحي هستند که در وضو شسته مي شوند و بنابر تحقیقات صورت گرفته، بهترین راه 
بي  و  ارزانترین  و  سریعترین  که  رساناست  ماده  یک  از  استفاده  زائد  بارهاي  این  دفع 
ضررترین ماده براي این کار آب است و جالب اینجاست که آب هرچه خالص تر باشد 
از بدن ما به اطراف گسیل مي دهد و هیچ مایعي مثل آب  بارهاي ساکن را  سریعتر 

خالصي که در وضو به انسان سفارش شده این اثر را ندارد.

نماز و امواج مغزي:
با دفع بارهاي زائد بدن در وضو امواج مغزي در ایده آلترین حالت قرار مي گیرند. عالوه 
بر آن حالت تمرکزي که در هنگام نماز در انسان به وجود مي آید، تشعشع امواج آلفا 

را به اندازه قابل توجهي باال مي برد و توانایي مغز را در تولید این امواج باال مي برد.
 

میدان مغناطیسی بدن و امواج مغزی در معرض خطر:
حتما تا به حال درباره ی خطرات گوشی های تلفن همراه یا زندگی در نزدیکی نیروگاه 
های برق شنیده اید. بنا به تحقیقات پروفسور الی امواج الکترومغناطیسی که از نیروگاه 
های برق یا از وسایل برقی مانند سشوار، ریش تراش، پتو برقی و... ساتع می شود به 

DNA سلول های مغزی آسیب می رساند و قابلیت ترمیم را در آن ها از بین می برد.
 میدان های مغناطیسی خارجی عالوه بر آسیب به مغز اثر منفی دیگری نیز بر بدن 
شود. می  بدن  طبیعی  مغناطیسی  میدان  در  خلل  ایجاد  باعث  ها  میدان  این  دارند. 

همانطور که می دانید حدود 70 بدن مارا آب تشکیل می دهد و مولکول های آب به 
صورت دو قطبی هستند و وقتی ما در معرض یک میدان مغناطیسی خارجی قرار می 
گیریم این مولکول ها در جهت آن میدان قرار می گیرند و این پدیده باعث می شود که 

نظم میدان مغناطیسی بدن ما ه هم بخورد.
عالوه بر عوامل خارجی یک سری عوامل داخلی نیز وجود دارند که باعث ایجاد خلل در 
میدان بدن می شوند. مهم ترین آن ها بارهای الکتریکی ای هستند که در هنگام شارش 
بار در عصب در اطراف آن به وجود می آیند و به صورت الکتریسیته ی ساکن در بافت 
های بدن ذخیره می شوند و میدانی که در اطراف این بارها به وجود می آیددر میدان 

بدن خلل ایجاد می کند
 این بارها به خصوص در نقاطی که تراکم اعصاب بیش تر است ذخیره می شوند و به 
دلیل این که هم تراکم زیادی دارند و هم در نزدیکی عصب های بیش تر و مهم تری 
قرار دارند برای بدن به شدت مضرند. از جمله این نقاط سر و دست ها و قسمت مچ پا 
به پایین است و در بین این سه قسمت، سر اهمیت ویژه ای دارد زیرا بارهای ذخیره 
شده در آن عالوه بر ایجاد خلل در میدان مغناطیسی مغز باعث اغتشاش در امواج مغزی 

نیز می شوند.
همانطور که گفته شد میدان های مغناطیسی در بدن اثر سوء دارند. ما روزانه بیش از 
چند دقیقه در معرض میدان هایی مثل سشوار و تلفن همراه نیستیم اما در تمام طول 
عمر خود در معرض میدانی بسیاد قوی تر قرار داریم و آن میدان مغناطیسی زمین است 
و عوامل داخلی اغتشاش در میدان بدن ما نیز فعالیت های حیاتی و جتناب ناپذیری 
هستند که در تمام طول عمر ما در جریانند پس چگونه می توان این اثرات سوء که باعث 

خلل در بدن ما و بیماری هایی مانند سرطان می شوند را خنثی کرد؟
باید گفت که خداوند راه حل تمام این سواالت را در یک عمل ساده که امکان انجام 
آن برای همه ی افراد وجود دارد و بیش از چند دقیقه هم وقت نمی برد و هیچ ضرر و 

عوارضی ندارد به انسان هدیه داده است و آن نماز است.
میدان  بایستد  قبله  به  رو  زمین  از  نقطه  هر  در  انسان  اگر  انگیزی  شگفت  طرز  به 
نماز  بر میدان مغناطیسی زمین منطبق می شود در مدتی که در  بدنش  مغناطیسی 

است میدان بدنش منظم می شود.
یکی از نکات بسیار جالبی که پروفسور بور به آن دست یافته بود این بود که دریافت 
که در بدن تمام دانشجویان مونث ماهی یک بار تغییرات ولتاژ شدید ایجاد می شود و 

میدان بدن به منظم ترین حالت خود می رسد و به همین دلیل است که زنان نیازی 
ندارند که درین مدت نماز بخوانند

و اخیرا نیز کشف شده است که علت اینکه قلب زنان منظم ترو قوی تر از قلب مردان 
می زند نیز این است که مردان این تقویت ولتاژ را ندارند. 

نماز و بارهای الکتریکی زاید بدن:
همانطور که قبال اشاره شد بارهای زایدی که در اثر تحریکات الکتریکی اعصاب به وجود 
می آیند هم بر میدان بدن و هم بر امواج مغزی اثر سوء دارند و این اثرات در نواحی ای 
که اعصاب در آن تراکم بیش تری دارند خطرات جدی تری ایجاد می کنند و باید هر 
چه سریع تر از آن نواحی دور شوند و به طرز حیرت آوری می بینیم که این نواحی دقیقا 
نواحی ای هستند که در وضو شسته می شوند و بنا به تحقیقات صورت گرفته بهترین 
راه دفع این بارهای زاید استفاده از یک ماده ی رساناست که سریع ترین و ارزان ترین 
و بی ضررترین ماده برای این کار آب است و جالب ایتجاست که هرچه آب خالص تر 
باشد سریع تر بارهای ساکن را از بدن ما به اطراف گسیل می دهد و هیچ مایعی مانند 

آب خالصی که در وضو به انسان سفارش شده این اثر را ندارد. 

نماز و امواج مغزی:
با دفع بارهای زاید در وضو امواج مغزی در ایده آل ترین حالت قرار می گیرند . عالوه 
بر آن حالت تمرکزی که در هنگام نماز در انسان به وجود می آید تشعشع امواج آلفا 

را به اندازه ی قابل توجهی باال می برد و توانایی مغز را در تولید این امواج باال می برد

گردآورنده : آذردخت سروش

ميدان مغناطيسي بدن انسان و نماز
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محمد اصغری- روابط عمومی آقای خوش آب و هوا

شاید اگر از شما بپرسند خالقانه ترین و بامزه ترین گزارش های هواشناسی را از زبان 
کدام کارشناس شنیده اید، به یک نام مشترك برسید:»محمد اصغری«. کارشناس خوش 
ذوق هواشناسی که برای اولین بار توانست کلیشه های رایج و خسته کننده گزارش های 
هواشنای در کشور را بشکند، حاال چند روزی هست که یک عنوان دیگر هم دارد:» مدیر 

کل روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور«.
اصغری حدود ۱8 سال است که در سازمان هواشناسی کشور مشغول فعالیت است.

قاسم بی نياز ـ به وزارتخانه برمی گرديم

مجری برنامه خانوادگی »به خانه برمی گردیم« در شبکه تهران، حاال چندسالی می شود 
که برصندلی مدیرکلی روابط عمومی وزارت راه  تکیه زده است. »سید قاسم بی نیاز« که 
کارشناس ارشد روابط بین الملل هم هست، از مهرماه سال ۱۳88 که با حکم »حمید 
به عنوان  به حال  تا  این وزارت خانه آمد  به  ترابری،  راه و  بهبهانی«  وزیر وقت وزارت 

مدیرکل روابط عمومی در وزارت وزارت راه و شهرسازی مشغول به کار است.

بهروز تشکر ـ طهران، تهران

خبرنگاری که از سال ۷۳ به صداویمای جمهوری اسالمی ایران وارد شده، حاال عالوه بر 
سردبیری و اجرای برنامه تلویزیونی »تهران2۰« در شبکه تهران، همین چند روز پیش 
حکم مشاورت مدیر شبکه در امورمناسبتی و مدیرکلی روابط عمومی شبکه تهران را هم 
دریافت کرد. بهروز تشکر کارشناسی ارشد روزنامه نگاری دارد و تا به حال مدیریت روابط 
عمومی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین مدیریت روابط عمومی معاونت 

فنی و عمرانی شهرداری تهران را هم در کارنامه خود دارد.

مهدی آقا بيگی ـ از شهرداری تا قاف

مجری سالهای نه چندان دور پخش شبکه اول سیما هم از جمله مجریان معروفی است 
که سابقه حضور در روابط عمومی های مختلف را دارد.»مهدی آقا بیگی« مجری ۳۹ ساله 
رادیو و تلویزیون که  لیسانس علوم دینی دارد برنامه »قاف تا قبله« شبکه یک را هم اجرا 
می کند، پیش از این ها مدیر ارتباط با رسانه های شهرداری تهران بود. روابط عمومی 
وزارت اموزش و پرورش و روابط عمومی سازمان بهزیستی نیز از جمله نهادها و سازمان 
هایی بود که آقا بیگی در آن به فعالیت می پرداخت. او االن مدیر روابط عمومی شهرداری 

منطقه ۳ تهران است.

هادی زنوزی ـ شبکه خبر با چاشنی پتروشيمی

مجری سابق شبکه خبر و البته بازمانده اولین گروه از مجریان این شبکه، حاال حدود دو 
سالی می شود که از این شبکه تلویزیونی استعفا داده. »هادی زنوزی اصل« که ۱۳ سال 
پیش با تاسیس شبکه خبر به این شبکه آمد و از جمله مجریان خوشنام و خوش صدای 
با عنوان مدیرکل روابط عمومی در شرکت ملی  بود، حدود 5 سال  این شبکه  خبر در 
صنایع پتروشیمی مشغول به کار بود و ۳ دوره به عنوان رئیس نمایشگاه ایران پالست 
هم فعالیت کرد. هرچند استعفا یا به روایتی دیگر برکناری، سرانجام این فعالیت بود و 
همکاری او با پتروشیمی در مردادماه سال 8۹ هم تمام شد. زنوزی که کارشناسی شیمی 
کاربردی و کارشناسی ارشد روابط بین الملل دارد جایی در وبالگ شخصی اش گفته که 

عطای کار روابط عمومی را برای همیشه به لقایش بخشیده.

محمد حسين رنجبران ـ از ديروز وزارت خانه تا فردای 
شبکه قرآن

مجری۳۴ ساله برنامه »دیروز، امروز، فردا« که روزگاری خبرنگار واحد مرکزی خبر نیز 
بود، از جمله مجریان و چهره های رسانه ای است که سابقه مدیرکلی در دولت نهم دارد. 
»محمدحسین رنجبران« که سال 8۹ با حکم صادق محصولی)وزیر وقت وزارت رفاه( روی 
صندلی مدیرکل روابط عمومی نشست، تنها ۷ ماه در این سمت ماندگار شد و با  شروع 
اجرا در برنامه »دیروز، امروز، فردا« از وزارت رفاه استعفا داد و رفت. رنجبران االن مدیر 

گروه اجتماعی و مستندشبکه قرآن سیما است.

فرزاد جمشيدی ـ همه شايعه های مجری معروف

شاید پرخبرترین و شایعه خور ترین مجری برای تصدی سمت های مدیریتی، او باشد. 
سمت هایی که البته فقط در حد شایعه باقی می مانند.»فرزاد جمشیدی« که دکترای 
علوم قرآنی دارد، البته یک سابقه ۳ ماهه در روابط عمومی وزارت بازرگانی دارد. او که 
شهریور ماه سال 86 به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت بازرگانی منصوب شد، تنها 
۳ ماه پس از انتصاب، استعفا کرد و کلید اتاق مدیرکلی روابط عمومی را به وزیر پس داد. 
جمشیدی البته در این سالها همچنان در صدر شایعات انتصابی بوده که مهم ترین این 

شایعه ها، ریاست سازمان ملی جوانان بود.

علی درستکار- اين روزها در اتاق بازرگانی

این روزها، چهره آشنای مجری برنامه »این شب ها« را می شود در اتاق مدیریت روابط 
عمومی اتاق بازرگانی تهران دید.»علی درستکار« از آذرماه سال 88  این سمت را عهده 
دار شده است. درستکار که تحصیالت دانشگاهی اش را در رشته های الهیات و ارتباطات 
در دانشگاه امام صادق )ع( به پایان رسانده است، از سال ۱۳۷۴ نیز فعالیت خود را در 
تلویزیون شروع کرد و با اجرای برنامه هایی همچون صبح بخیر ایران و پرتو ، به عوان 

یکی از مجریان معروف شناخته شد.

شاهين آرپناهی ـ از گلبرگ تا رايتل

این روزها که بازار واکنش ها به امکان مکالمه تصویری توسط یکی از اپراتورهای تلفن 
همراه داغ است، نام یک نفر بیشتر از همیشه شنیده می شود: »مجری برنامه گلبرگ«.

»شاهین آرپناهی« که برنامه گلبرگ با اجرای او و کارشناسی »حجت االسالم دهنوی« 
به یکی از پرطرفدارترین برنامه های صداوسیما تبدیل شده است و محور اصلی برنامه اش 
هم روابط دختران و پسران برمبنای آموزه های اسالمی است، حاال این روزها مهم ترین 
کارش پاسخ به منتقدان امکان مکالمه تصویری سیمکارت های رایتل است. امکانی که 
مخالفانش می گویند  حریم روابط محرم و نامحرم را خواهد شکست. آرپناهی االن »مدیر 

کل برند و ارتباطات « رایتل است.

همه مجریان معروفی که مدیرکل شدند 
 خبر انتصاب مجری شناخته شده خبر تلویزیون به سمت مدیرکلی روابط عمومی سازمان هواشناسی بهانه ای شد برای این گزارش. گزارشی درباره همه مجریانی که مدیر شدند.

به گزارش مهر، چهره هایشان را بارها در تلویزیون دیده ایم و نام هایشان برایمان آشناست. اما آن ها غیر از اجرای تلویزیون کسب و کار دیگری هم دارند. کسب و کاری که البته شاید چهره بودن، یکی از مهم ترین ویژگی های آن باشد. شاید هم دغدغه حضور بیشتر مدیران در 
رسانه ها باشد که مجریان تلویزیونی را به اتاق های مدیرکلی روابط عمومی در سازمان ها و وزارت خانه های مختلف می کشاند. این گزارش، مرور کوتاهی است بر مدیران روابط عمومی سازمان های مختلف که یک ویژگی مشترك دارند. آن ها مجریان معروف تلویزیون هستند.
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داستان »پورشه« ؛ آهنگر زاده ای که بازار اتومبيل را فتح کرد
در  »مفرزدرف«  روستای  در   ۱8۷5 سپتامبر  ماه  سوم  پورشه«  »فردیناند   - عصرایران 

جمهوری چک در خانواده ای آلمانی زبان چشم به جهان گشود. 
بزرگترش در تصادفی کشته شد،  فرزند  بود که وقتی  پدرش »آنتن« آهنگری ساده ای 

چشم به فردیناند دوخت و انتظار داشت او برای تامین مخارج زندگی کار کند.
 فردیناند نوجوان چون عالقه ای به آهنگری نداشت و نمی توانست انتظارات پدر را برآورده 
فرستاده  اطراف  شهرك های  به  سفارشی  دریافت  یا  پیغامی  رساندن  برای  بیشتر  کند، 
می شد؛ روزی که او برای رساندن پیغامی به یکی از شهرك های همسایه رفته بود، یک 

دستگاه برقی دید که کارخانه را به کار می انداخت.
وقتی  کارخانه  صاحب  و  کرد  جلب  خود  به  را  فردیناند  توجه  شدت  به  دستگاه  آن   
کنجکاوی پسرك را دید اصول الکتریسته را به زبان ساده برایش تشریح کرد. از آن پس 
فردیناند نوجوان شروع به تحقیق کرد و توانست خانواده اش را از نعمت برق بهره منده 

کند. خانه پورشه نخستین و تنها خانه روستا بود که چراغ برق داشت. 
او با اصرار زیاد توانست خانواده اش را متقاعد کند که به مدرسه فنی برود و وقتی تنها ۱6 
سال داشت، خانه و خانواده خود را ترك کرد و برای تحصیل به شهر »ریچن برگ« رفت 
که فاصله ای زیادی با محل اقامت خانواده اش داشت. او بعد از مدتی به عنوان کارگر در 

شرکت الکتریکی »ایگر« مشغول به کار شد. 
پورشه جوان برای تامین مخارج تحصیل مجبور بود کار کند و به همین دلیل مدتی به 
عنوان دفتردار به کار خود ادامه داد. او بعد از اتمام مدرسه فنی هرگاه فرصتی داشت به 
طور مخفیانه به دانشگاه فنی در شهر »وین« می رفت و سر کالس های فنی آن دانشگاه 
با  اما  بگیرد،  دانشگاه  آن  از  مهندسی  مدرك  نتوانست  هرگز  او  که  هرچند  می نشست. 
مباحث مهندسی به طور کامل آشنا شد و بعدها دکترای افتخاری مکانیک را کسب کرد.

فردیناند هنگام کار در شرکت ایگر با دختری به نام »لویس« آشنا شد و با او ازدواج کرد. 
این ازدواج به دلیل استعداد و پشتکار او و همسرش باعث پیشرفت کار پورشه جوان شد. 
عالقه شدید او به دنیای اتومبیل باعث شد که در سال ۱8۹8 به عنوان طراح اتومبیل های 

جدید به کار گرفته شود و  چندی بعد توانست دو اتومبیل قابل توجه را طراحی کند. 
او در سال ۱۹۰2 به خدمت سربازی فراخوانده شد و خدمت نظام وظیفه را به عنوان 
راننده افسران درجه باالی ارتش پشت سر گذاشت و پس از آن برای گذارندن زندگی به 

شرکت رفت و بعد از ۱۱ سال کار به عنوان مدیر فنی انتخاب شد. 
که  نخستین طرحی  و  پرداخت  گازوئیلی  موتورهای  طراحی  به  کارش  ادامه  در  پورشه 
به بازار فرستاد، ماشینی شبیه کالسکه بود که به وسیله دو موتور الکتریکی با چرخ های 
 ۱۴۰ ماشین  سرعت  می شد.  روشن  باطری  وسیله  به  و  می آمد  در  حرکت  به  جلویی 
کیلومتر در ساعت بود و به همین دلیل با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم مواجه شد. 
صاحبان صنعت اتومبیل سازی در آن زمان اقرار کردند که هیچ کس نمی توانست ماشینی 
نمایشگاه جهانی  در  ماشین  آن  تصور کند.  رویای خود  را حتی  باالی  با چنین سرعت 
و  اطمینان  قابل  دنده هایش  هنوز  چه  اگر  و  گرفت  قرار  عموم  دید  معرض  در  پاریس 
به فروش رسید  نمونه اش  از ۳۰۰  بیش  اما  نبود،  برخوردار  ایمنی کافی  از  آن  اتصاالت 
و فردیناند به عنوان برجسته ترین مهندس فاقد مدرك اتومبیل شناخته شد و جایزه ای 

ویژه دریافت کرد.
 فردیناند پورشه اتومبیل های مسابقه جدیدی نیز طراحی کرد که مجهز به سوپر شارژ بود 

و در ۴۳ مسابقه از 5۳ مسابقه رالی، اتومبیل های او تنها پیروز میدان بودند. 
دکترای  عنوان  دنیای صنعت،  در  موفقیت های چشمگیری  دنبال  به  و  زمان  همین  در 
افتخاری به فردیناند داده شد. اما مدتی بعد به علت بحران اقتصادی وحشتناکی که بر 
جهان حاکم بود، شرکتی که پورشه در آن مشغول بود، ورشکسته شد و دوران بیکاری  

شروع شد. 
در آوریل سال ۱۹۳۱ پورشه شکست ناپذیر، شرکت کوچکی راه اندازی کرد و با انرژی و 

امید فراوان چند همکار قدیمی و همچنین پسرش را در آنجا به کار گماشت.
او که همیشه به طراحی ماشین کوچک و ساده با مدلی معمولی برای خانواده های متوسط 

می اندیشید، در نخستین پروژه اش بر ساخت چنین اتومبیلی متمرکز شد.
پورشه در 22 ژوئن ۱۹۴۳ قراردادی با صنایع اتومبیل سازی منعقد کرد، اما قبل تولید 
انبوه ماشین مورد عالقه اش، جنگ جهانی دوم پایان یافت و خودرو طراحی شده او، به 

نمونه ای برای توسعه خودروی آبی-خاکی تبدیل شد. 
در سال ۱۹۴۴ پورشه تصمیم گرفت اتومبیل های ورزشی جدیدی طراحی کند و چون 
دولت آلمان قرارداد او را برای تولید ماشین فسخ کرده بود، او روی مدلی سبک و چهار 

سیلندر با بدنه ای آلومینیومی کار کرد و آن ماشین را با نام »۳56« به بازار فرستاد. 

فردیناند پورشه در سال ۱۹۴5 به دلیل مسائل مالی ، توسط دولت فرانسه دستگیر شد و 
22 ماه در زندان های مختلف سپری کرد اما حضور در زندان نیز باعث نشد که او اندیشه 

طراحی و ساخت ماشین های مسابقه ای را کنار بگذارد.
در غیبت او، پسرش »فری« با سعی فراوان زحمت های شبانه روزی پدر را وسعت بخشید 

و جایگاه اتومبیل های او را در بازار همچنان بی رقیب نگه داشت. 
پورشه کوچک قراردادی در غیاب پدرش برای ساخت ماشین های مسابقه ای مدل ۳6۰ 
امضا کرد و اگر چه هرگز آن مدل وارد مسابقات نشد اما پول حاصل از فروش برای آزادی 

پورشه پدر از زندان هزینه شد. 
با آزادی فردیناند پورشه، شرکت دوباره رونق گرفت و طرح های جدید بر روی کاغذ به 
تصویر کشیده شد. »پورشه ۳56« نخستین اتومبیلی بود که با نام تجاری پورشه به بازار 

آمد.
بانکی به فردیناند وام نمی داد، او مجبور شد برای تولید و سفارش  از  آنجا که هیچ  اما 
بیشتر به دالالن روی بیاورد. با تالش های شبانه روزی پدر و پسر باالخره مدل ۳56 پورشه 
به تولید انبوه رسید و تولید آن ۱۷ سال ادامه یافت و تا مارس ۱۹5۱ بالغ بر 5۰۰ اتومبیل 

ورزشی جدید با مارك تجاری پورشه به فروش رسید.
فردیناند در سال ۱۹52 به دلیل حمله مغزی درگذشت اما پورشه جوان برای تجارت و 
ادامه راه پدرش کامال آماده بود. در نتیجه پورشه به تولید انبوه اتومبیل های مسابقه ای 
ادامه داد و در سال ۱۹6۴سری کالسیک مدل ۹۱۱ پورشه تولید و به سرعت به سمبلی 
اتومبیل های پورشه به بیش از 5۰  از شخصیت اجتماعی تبدیل شد. مدتی بعد فروش 
هزار اتومبیل های مسابقه ای در سال رسید و سال ۱۹8۰ اتومبیل های گران قیمت و پر 
سرعت پورشه قله محبوبیت جهانی را فتح کرد و پورشه به عنوان یکی از برندهای تولید 

خودروهای لوکس ، جای خود را در بازار خودرو تثبیت کرد.
جدی ترین رقبای پورشه در آلمان ب ام و و مرسدس بنز و آئودی و در خارج از آلمان 
رقیب  نیز  پورشه  گرانقیمت  های  مدل  هستند.  کوروت  شورلت  و  جگوار   P لوتوس 

محصوالت فراری P المبورگینی و بوگاتی اند.

356 Porsche 1948

Carrera Cabriolet 911 Porsche 2006

Porsche Panamera 2010

Porsche Cayman 2014

Cabriolet 4 Carrera 911 Porsche 2001

Porsche Boxster S 2009

Cup GT3 911 Porsche 2013

Cabrio 2 Carrera 911 Porsche 1993

Carrera 911 Porsche 2008

Porsche Panamera Sport Turismo Concept 2012
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مسجد امام )نقش جهان( ، ايران
این مسجد که در کنار یکی از بزرگ ترین میدان های دنیا )نقش جهان( قرار گرفته، نماد مشهوری 
از نصف جهان است. مسجد امام یکی از عجایب معماری جهان به شمار می رود که تمام سطح 
داخلی و خارجی آن با کاشی های آبی رنگ زیبای ایرانی پوشیده شده است. مسجد امام که 
روند ساخت آن از قرن ۱۷ میالدی آغاز شد دارای گنبدی مرکزی به ارتفاع 5۴ متر و ایوانی به 
ارتفاع ۳۰ متر است که از نشانه های برتر معماری دوره صفویه به حساب می آید. این مسجد که 
با زاویه ۴5 درجه نسبت به میدان ساخته شده در مسیر قبله مسلمانان و روبروی کعبه است. 
گفتنی است به جهت کاشی کاری سطح خارجی بنا، در ساعات مختلف روز و با توجه به شدت 

نور، رنگ ساختمان قدری تفاوت می کند که جلوه ای خاصی به این سازه می بخشد.

قصر زمستانه، روسیهایاصوفیه، ترکیه

تاج محل، هندوستان

ساگرادا فامیلیا، اسپانیا

کتابخانه اسکندریه، مصر

دژ کردان )قلعة الحصن(، سوریه موزه اسکار نیمییر، برزیل

موزه گوگنهایم، اسپانیا

قصر پوتاال، تبت

مسجد امام )نقش جهان(، ایران

معرفی ۱۰ بنای زیبای جهان


