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فناوری

همزمان با انتخابات آمریکا، از سوی محققان ایجاد شد
برچسبی برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی

محققان دانشــگاه واشــنگتن بــا همکاری محققان شــرکت 
مایکروسافت سیستم جدیدی را ایجاد کرده اند که با جایگزینی 
با بارکدها و شیوه های احراز هویت، می تواند یک تحول بزرگ در 

رای گیری نیز ایجاد کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، فناوری برچســب گذاری 
»شناســایی فرکانس رادیویــی«)RFID( تقریبــاً همه جا در 
مغازه های سراسر دنیا وجود دارد. با این حال، این فناوری ایمنی، 
دارای کاستی هایی نیز هست. از جمله اینکه برچسب ها می توانند 

به راحتی آســیب ببینند و برای برخی شــرایط خاص انعطاف پذیر نیستند و برای استفاده در مقادیر زیاد دست و پا گیر 
هســتند. اکنون پیشرفت های جدید در فناوری ذخیره سازی و محاسبات مبتنی بر دی ان ای به گروهی از محققان این 
امکان را داده است تا یک سیستم برچسب گذاری ابداع کنند که نسبت به روش های معمول مورد استفاده مانند بارکدهای 
قابل اســکن و کد QR، کوچکتر و سبک تر است. به گفته محققان این فناوری جدید اگرچه برای فروش کاالها در نظر 

گرفته شده است، اما می تواند کاربردهایی برای ایمن سازی و تسریع روند رای گیری در انتخابات آینده داشته باشد.
این روش جدید برچسب گذاری مبتنی بر دی ان ای با نام »پورکوپین«)Porcupine( توسط محققان دانشگاه واشنگتن 
و شرکت مایکروسافت ساخته شده است. برچسب های مولکولی آنها را می توان در عرض چند ثانیه از طریق یک دستگاه 

نانو، قابل حمل برنامه ریزی کرد و خواند.
محققان در مقاله جدید خود توضیح می دهند که چگونه از رشــته های کــم آب دی ان ای مصنوعی برای جایگزینی با 
بارکد چاپ شده یا پالستیک های حجیم استفاده شده برای برچسب گذاری شناسایی فرکانس رادیویی استفاده می کنند.

»کاترین دوروشاک« نویسنده اصلی این مقاله می گوید: برچسب گذاری مولکولی ایده جدیدی نیست، اما روش های موجود 
هنوز پیچیده هستند و نیاز به دسترسی در آزمایشگاه دارند و در دنیای واقعی و شرایط عادی قابل استفاده  نیستند.

وی افزود: ما اولین سیســتم برچســب گذاری مولکولی قابل حمل و سرتاســری)end-to-end( را طراحی کردیم که 
رمزگذاری و رمزگشــایی سریع براســاس تقاضا را در مقیاس متفاوت امکان پذیر می کند و از روش های برچسب گذاری 
مولکولی موجود سهل الوصول تر است. روش برچسب گذاری »پورکوپین« به جای تکیه بر امواج رادیویی یا خطوط چاپی 

از رشته های دی ان ای متمایزی به نام »مولبیتز«)molbits( یا »بیت های مولکولی« استفاده می کند.
اگرچه خواندن و نوشتن دی ان ای بسیار گران است، اما محققان برای کاهش هزینه روش «پورکوپین« از قطعات پیش 

ساخته دی ان ای استفاده کردند.
شاید بزرگترین مزیت سیستم »پورکوپین« این باشد که »مولبیتز« بسیار نازک و ظریف است، به این معنی که با چشم 
غیر مسلح قابل مشاهده نیست و بعید است دزدان بتوانند آن را از اجناس مغازه بردارند. اندازه آنها همچنین آنها را برای 

قرار دادن روی سطوح انعطاف پذیر که برای روشهای معمول برچسب گذاری مناسب نیستند، ایده آل می کند.
»جف نیوال« از محققان این مطالعه گفت: بر خالف روش های کنترل موجود، برچسب های دی ان ای با چشم یا لمس قابل 
تشخیص نیستند. به طور عملی، این بدان معناست که دستکاری آنها دشوار است. این باعث می شود که آنها برای ردیابی 
کاالهای با ارزش باال و تمایز کاالهای قانونی از قاچاق، ایده آل باشند. همچنین می توان از سیستمی مانند »پورکوپین« 
برای ردیابی اسناد مهم استفاده کرد. به عنوان مثال، می توان از برچسب گذاری مولکولی برای ردیابی آراء رای دهندگان 

و جلوگیری از دستکاری در آنها در انتخابات آینده استفاده کرد.
شــاید در آینده با محاسبه آراء بدین روش، چنین سیســتمی بتواند از تکرار وضعیتی که در انتخابات ریاست جمهوری 

2020 ایاالت متحده شاهد آن هستیم جلوگیری کند.

چهرهها

هادی اسالمی؛ قهرمان  نجیب »زیر گذر لوطی صالح«
هادی اســالمی در ۱۷ آبان ۱۳۱۸ در محله پامنــار تهران به دنیا آمد و 
فعالیت هنری خود را از دوره دبیرســتان شروع کرد. سپس در دانشکده 
تئاتر به تحصیل پرداخت و با مدرک فوق دیپلِم این رشته، در سال ۱۳۴2 
فارغ التحصیل شــد. در همان سال با بازی در نمایشنامه روسری قرمز به 
جرگه هنرمندان حرفه ای تئاتر پیوســت. از زمان تحصیل در دبیرستان 
به بازیگری در تئاتر پرداخت و پس از اتمام تحصیالت متوســطه در سال 
۱۳۴۶ نمایشنامه »زیرگذر لوطی صالح« را که خود او ان را نوشته بود به 

صحنه برد که با موفقیت فراوان روبرو شد.
در پی آن هادی اسالمی کار در تئاتر را با دلگرمی بیشتر ادامه داد تا پس 
از انقالب اســالمی که در ســال ۱۳۵۸ بازی در سینما را نیز شروع کرد. 
نخســتین فیلمی که از او به نمایش درآمد دست شیطان در سال ۱۳۶0 
نام داشت و پس از آن به کار بازیگری در سینما به طور مداوم ادامه داد و در فیلم هایی نظیز  موج طوفان، مرگ سفید، ملخ 
زدگان، مترسک، اتوبوس )برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول را از چهارمین جشنواره فیلم فجر کسب 
کرد( آوار، معما، میهمانی خصوصی، قصه زندگی، آشیانه مهر، مقاومت، بهار در پائیز، جهیزیه برای رباب، سرب، شاخه های 

بید، خواستگاری، دل نمک، قطب مخوف، شتاب زده، ساده لوح، مستأجر، طعمه و… در نقش های متفاوت ظاهر شد.
هادی اسالمی در طرح ارزشیابی هنرمندان به کسب درجه دکترای تئاتر نائل شد. او در چهارمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر در سال ۱۳۶۴ در تهران، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد برای فیلم اتوبوس شد. هادی اسالمی عالوه بر سینما در چند 

سریال تلویزیونی از جمله »مرغ حق« در نقش سیدحسن مدرس نیز بازی کرده بود.
این بازیگر تئاتر، سینما و  تلویزیون ایران ، قصد داشت نمایشنامه »زیرگذر لوطی صالح« را مجدداً روی صحنه بیاورد اما 

نهم مرداد ماه ۱۳۷2 در تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت.
 

علی کریمی؛ آقای جادوگر 
محمدعلی کریمی پاشــاکی مشهور به علی کریمی در  ۱۷ آبان ۱۳۵۷ 
به دنیا آمد .او در دوران بازیگری ۱۸ ساله خود از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳، 
ســابقٔه بازی در لیگ ۴ کشور ایران، امارات، آلمان و قطر و باشگاه های 
فتح، پرسپولیس،االهلی امارات، بایرن مونیخ، القطر، استیل آذین، شالکه 

0۴ و تراکتورسازی را دارد.
از ســال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۱، کریمی بیش از یــک دهه بازیکن تیم ملی 
فوتبال ایران بود و با ۱2۷ بازی و ۳۸ گل ملی، ســومین بازیکن تاریخ 
ایران از نظر تعداد بازی ملی و ســومین گلزن برتر تیم مشترکاً با جواد 

نکونام به شمار می رود.
علی کریمی که به عنوان یک بازی ســاز دریبل زن شــناخته می شد، به 

»جادوگر« و »مارادونای آسیا« ملقب شده است. 
کریمی فوتبال حرفه ای خود را در سال ۱۳۷۵ با فتح در لیگ دسته دوم 
فوتبال ایران آغاز کرد و پس از 2 سال به پرسپولیس پیوست، جایی که 
در ۳ فصل بازی موفق به 2 بار قهرمانی در جام آزادگان و یک بار قهرمانی در جام حذفی شــد و همزمان با تیم ملی، در 
بازی های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک مدال طال را به گردن آویخت. کریمی از بهمن ۱۳۷۷ به دلیل هل دادن داور در بازی تیم 
امید به مدت یک سال از حضور در تمام مسابقات باشگاهی و ملی محروم شد، و پس از پایان این مدت دوباره به فوتبال 

بازگشت و در جام ملت های آسیا 2000 نیز حاضر بود.
وی در ســال ۱۳۸0 به االهلی دبی منتقل شــد که در فصل 200۳–2002، به عنوان »بهترین بازیکن خارجی لیگ برتر 
فوتبال امارات« انتخاب شــد و در فصل 200۴–200۳، عنوان »آقای گل لیگ برتر فوتبال امارات« و »مرد ســال فوتبال 
امارات« را کسب کرد. کریمی با تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا 200۴ مقام سوم را کسب کرد و همزمان به عنوان 
آقای گلی این مســابقات )مشترکاً با عالء حبیالز بحرین( دست یافت. او در همین سال )200۴( جایزه »مرد سال فوتبال 

آسیا« را از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کرد.
در ســال 200۵ )۱۳۸۴(، وی به باشگاه بایرن مونیخ در بوندس لیگای آلمان پیوست و در 2 سال حضورش در این باشگاه 
ضمن انجام بیش از ۴0 بازی، قهرمانی جام حذفی و لیگ را هرکدام یک بار تجربه کرد. او همچنین در جام جهانی 200۶ 

با ایران حاضر بود و در جام ملت های آسیا 200۷ نیز بازی کرد.
پس از آن به القطر در لیگ ســتارگان قطر رفت و پس از یک ســال به پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران برگشت که 
حضورش در این تیم یک ســال ادامه داشــت. کریمی بازی در ایران را با ۱٫۵ فصل حضور در استیل آذین ادامه داد و در 

نیم فصل دوم 20۱۱–20۱0 عضو شالکه در بوندس لیگا بود که قهرمانیجام حذفی آلمان را برای بار دوم کسب کرد.
علی کریمی دوباره به پرســپولیس بازگشــت تا سومین دوره حضور خود را با این باشگاه تجربه کند. پس از 2 فصل بازی، 

علی کریمی به تراکتورسازی تبریز پیوست و آخرین فصل دوران بازیگری خود را با قهرمانی در جام حذفی پایان داد.
او بعد از پایان بازیگری اش، دوره های مربی گری را گذراند.

تامالتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمانخواه
»در این دوران ســقوط ایدئولوژی ها،چپ آرمانخــواه و خواهان عدالت اجتماعی باید راهی بیابد تا خود را با 
واقعیات دوران سازگار سازد و بازمعنی نماید.بازمعنی کردن مفهوم چپ می تواند با کمرنگ کردن آرمانهای 
ایدئولوژیکی و فراگیری دســتاوردهای سوسیال دموکراسی همراه باشد و چپ را به نیرویی در جهت توسعه 

عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی و مردم ساالری تبدیل کند.«
مقاله  اول این کتاب تحت عنوان »حزب توده و کودتای 2۸ مرداد ۱۳۳2« درباره  نقش حزب توده در دوران 
صدارت دکتر مصدق و عمل  کرد آن در کودتای 2۸ مرداد  است. در مقاله  دوم، میراث مشی چریکی در دهه  
۱۳۵0 خورشــیدی بررسی می شود. این مقاله کوششی اســت در راه شناخت مسائل مربوط به این جنبش 
که در بخش پیوست آن مسائلی درباره  تصفیه  درونی ذکر گردیده است. مقاله  سوم، در زمینه  دستاوردهای 
سوســیال دموکراسی، تاریخ آن در ایران و مســائل این جنبش در سطح جهان است. بخش دوم این کتاب 

مصاحبه های نگارنده درباره  تاریخ نوین ایران و چپ در ایران است. مازیار بهروز را می توان یکی از تاریخ نگاران و تاریخ پژوهان جنبش 
چپ در ایران به شــمار آورد. کتاب او، شورشــیان آرمانخواه، که بعنوان دانشنامه دکترای وی تحریر و بعدها تکمیل و به صورت کتاب 
منتشــر شده، یکی از منابع در جریان شناســی احزاب چپ در ایران به شــمار می آید. کتاب حاضر تأمالتی پیرامون تاریخ شورشیان 
آرمانخواه، ادامه ای بر کتاب قبلی او محســوب می گردد. وی عالوه بر چند کتاب و تعداد کثیری مقاله در ارتباط با پیشــینٔه جریانات 
سیاسی چپ در ایران، تحقیقات و پژوهش های متعددی نیز در زمینٔه دورانهای مختلف تاریخ ایران، بویژه عصر صفویه، عصر قاجاریه و 
تاریخ مشروطیت به انجام رسانیده  است. مقاالت و مصاحبه های متعددی از او در نشریات فارسی ایران انتشار یافته و مقاالتی نیز به زبان 
انگلیسی در مطبوعات گوناگون دنیا منتشر ساخته  است. »تامالتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمانخواه «مجموعه مقاالت و مصاحبه های 

دکتر مازیار بهروز را انتشارات اختران در ۱۸۳ صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.

حمله ترامپ به آرای پستی 

بازگشایی نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه با وجود بیم از شیوع ویروس کرونا

طرحروز

قاب

پیشنهاد

 رون هیوج

 گلف نیوز

ارتباط آلزایمر و مصرف رنگ های خوراکی
نتایج یک پژوهش نشــان می دهد بروز بیمــاری آلزایمر احتماال 

می تواند با مصرف بیش از حد رنگ های خوراکی مرتبط باشد.
به گزارش ایســنا، رنگ هــای خوراکی مصنوعی مثل سانســت 
یلو و آلورا رد رنگ هایی هســتند که به مقدار فراوان در اســنکها 
مثــل پفک ، پاســتیل ها و خیلــی از تنقالت رنگــی )که برای 
کودکان جذاب هستند( یافت می شوند.حدود ۹0 درصد رنگ های 
خوراکی پس از ورود به دســتگاه گوارش تجزیه می شود. برخی 
اثرات مضر این رنگ ها نظیر ســمیت بــرای ژن ها، احتمال بروز 
ســرطان، اختالالت رفتاری، آلرژی )حساسیت( بیشتر شناخته، 
گزارش و اطالع رســانی شده اند. با عنایت به ساختار این رنگ ها، 
احتمال دارد رفتار عوامل ایجــاد کننده بیماری آلزایمر را تحت 

تاثیر خود قرار دهند. محققان در مطالعه ای سعی کرده اند تا در لوله آزمایش عامل اصلی پیشرفت بیماری )پروتئین تاو( را تحت تاثیر 
رنگ پرمصرف سانست یلو بررسی کنند. اصلی ترین علت پیشرفت بیماری آلزایمر، رسوب این پروتئین است.

 بر اساس اعالم پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور، نویسندگان این مقاله می گویند: در این تحقیق مشاهده شد که مواد حاصل از 
تجزیه این رنگ تشکیل رسوب توسط این پروتئین را سرعت می بخشند. با توجه به مصرف باالی رنگ های خوراکی در طول عمر یک 

انسان، پیشنهاد می شود مصرف خوراکی های حاوی آنها صفر و یا در حداقل ممکن باشد.
این مقاله که در نشــریه Bioorganic Chemistry  منتشر شده است توسط سارا اجاقی، سهیال محمدی، نوشین بیجاری، سجاد 
اســماعیلی و رضا خدارحمی از دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مجتبی امانی از دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل و سیروس قبادی از 

دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است.

بچه ها حالشان خوب است
»بچه ها حالشان خوب است« نام یک فیلم کمدی- درام محصول 
سال 20۱0 آمریکا است. کارگردان این فیلم لیسا چولودنکو است 
که با کمک اســتوارت پالمبرگ فیلمنامه آن را نوشته است. این 
فیلم نخستین بار در 2۵ ژانویه 20۱0 در جشنواره فیلم ساندنس 
اکران شد و منتقدان روی هم رفته فیلم و بازیگران آن را ستایش 

کردند.
داســتان این فیلم درباره دو زن همجنســگرا به نام های نیک و 
جولس و فرزندان آنهاســت کــه از روش تلقیح مصنوعی به دنیا 
آمده انــد. بچه های آن ها جونی و لســر نام دارند که به دنبال پدر 

واقعی خود می گردند. پدر آنها پاول نام دارد و...
افتخارها: این فیلم برنده جایزه بهترین فیلم موزیکال و کمدی در 

جشنواره گلدن گلوب سال 20۱۱ شد و آنت بنینگ هم در همین جشنواره جایزه بهترین بازیگر زن در بخش کمدی و موزیکال را از 
آن خود کرد. این فیلم همچنین نامزد ۴ جایزه هشتاد و سومین دوره جوایز اسکار است.

بازیگران فیلم عبارتند از: جولیان مور در نقش جولس، آنت بنینگ در نقش نیک، میا واشیکوفسکا در نقش جونی، جاش هاچرسون در 
نقش لسر و مارک روفالو در نقش پاول.

دانستنیها

فیلمبازی

جمهوری خواهان
 شکل مدرن برده داری

محمدهادی جعفرپور

نظریه هانا آرنت به عنوان یکی از برجسته ترین نظریه پردازان 
قرن بیســتم پیرامون روحیات و عملکرد نظام های جمهوری 
خواه از این جهت حائز توجه اســت که وی شــرایط آلمان 

نازیسم را تجربه نموده است.
بنا بــر تجربه ای که وی در آلمان نازی بــا آن روبه رو بوده 
بیان می کند در یک عبارت ســاده میتوان عملکرد جمهوری 
خواهان را در خصلت تمامیت خواهی فاشــیم یا مشــابه آن  
استالینیسم مالحظه کرد،آنچه که از تئوری ها و نظریات هانا 
آرنت می توان دریافت این است که بنا بر فاکتورهای احزاب 
جهموری خواه در تحوالت سیاســی و اجتماعی کشورهایی 

مانند آمریکا،فرانسه،آلمان و...
هیچ معیاری برگزیده تــر از تمامیت خواهی مطلق این نوع 

تفکر سیاسی نیست.
لذا همانطور که اســتالین و هیتلر با نسل کشی و ...در صدد 
فتح جهان بودند شــکل امروزی و مدرن آن توســط رئیس 
جمهور های جمهوری خــواه آمریکا در چند دهه اخیر دیده 
شده است.هر چند که به نظر میرسد عطش قدرت و شیرینی 
فرمانروایی جهان آنقدر دلچســب و فریبنده است که حتی 
دموکرات ها نیز به سیاست های جمهوری خواهان در این فقره 

پشت نمی کنند.
تفکرجهموری خواهان برای ســوق یافتن به غایت تمامیت 
خواهی از نوع نگاه ایشــان به انســان و ایدئولوزی انسان در 
قالب توده آغاز میشود.برخی فالسفه قرن اخیر توانایی بشررا 
درسه جزء ســازنده تعریف و موقعیت بشر را چنین تعریف 
نموده ،این سه رکن را در زحمت،کار و تفکرمی دانند وهمین 
نگاه است که مبانی تفکر تمامیت خواه جمهوری خواهان را 
شــکل میدهد، آنان بر این اعتقاد هســتند که در بین اجزاء 
تشکیل دهنده موقعیت بشر،انسان با حیوان در دو جزء کار و 
زحمت شبیه است چرا که حیوان نیز برای بقاء و ادامه حیات 
خویش ناچار به کار وز حمت است تا شکم خویش را سیرکند 
و به حیاتش ادامه دهد و تنها نقطه ای که الزم اســت توسط 
حاکمیت مورد غلبه و کنترل قرار گیرد تفکر بشــر است. بر 
همین اساس آرنت می گوید:هنگامی که انسان غربی اعتقاد 
بــه دین و همراه آن عقیده به الزام قانون با دین و عدالت آن 
جهانی)معاد( را ازدســت داد در معرض تاثیرپذیری از قدرت 
اجبارپذیر ایدئولوژی قرار گرفت آنگاه توجه به  ارزشهای غایی 
و معنوی جای خود را به امــور روزمره و عمدتا کار و تالش 
برای مصــرف گرایی داد و اینگونه راه برای گســترش تفکر 
تمامیت خواهی باز شد تا با افزایش فاکتورهای مصرف گرایی 
انســان را از تفکر دور و به ســمت تــالش و کارصرف بدون 

اندیشه غایی سوق دهد.
به عبارتی به نظر میرسد آنچه که سبب غالب شدن ایدئولوژی 
تمامیت خواهی در قالب کشورهای اروپایی گردیده همانا دور 
شدن جوامع از ایدولوژی دینی است،زمانی که اندیشه و تفکر 
انسان از اهداف غایی به سمت وسوی تالش برای مال اندوزی 
تغییر مسیر میدهد هدف نهایی حاکمان تمامیت خواه تحقق 
یافته،باید پذیرفت آنچه امروز حکومت های جمهور خواه در 
پی اجرای آن هســتند همان شــکل حکومت درنظام برده 
داری اســت که در قالب تجارت صرف پدیدار می گردد،نگاه 
کاســبکارانه به نوع بشــر در تفکر روسای جمهور جمهوری 
خواه آمریــکا بهترین مثال برای تایید این نوع نگاه اســت.

ایشــان با همان باور تمامیت خواهی خودشــان را رهبر کل 
جهان میدانند،زمانی که ترامپ در مناظره انتخاباتی دور پیش 
خطــاب به رقیب خویش اعالم می کند شــما لیاقت رهبری 
جهان را ندارید به راحتی میتوان مهر تاییدی بر این ادعا زد 
و در تاییــد این موضوع باید بــه نقش تغییر نگرش حاکمان 
به انســان دقت نمود انجا که بشر معاصر ناخواسته درگیر دو 
تحول اساسی میشــود یکی توده ای شدن جامعه و دیگری 

گسترش جایگاه ایدئولوژی  در جامعه توده ای.
نتیجه بدیهی چنین تحولی منفک شدن انسان ها از ریشه های 
جماعتی و سنتی  و تبدیل شدن انها به انبوه های بی هویت 
همراه با بریدن انها از دین و اعتقادات معادگرا و قرار گرفتن 
انهــا در معرض ایدئولوژی مروج برابــری اجتماعی به دروغ 
،از این ســو ادعای برابری اجتماعی را دروغین می دانیم که 
نمیتوان از یک سو جامعه را از مجموع انسان هایی با تفکرات 
مستقل خارج و به جامعه ای توده وار که فاقد هرگونه هویت 
مستقل است خارج نمود سپس مدعی برابری اجتماعی شد 
مگر در شــرایط توده وار چنیــن جماعتی اجتماع به معنای 
واقعــی خود وجود دارد که برابــری اجتماعی رخ دهد و این 
مهمترین رکن شــکل گیری و مقدمه تفکر تمامیت خواهی 
جمهوری خواهان اســت. ایشان خودشــان را ارباب جهان 
دانســته ســایرین را برده می پندارند و چنانچه جامعه ای با 
ایده ها و نظریات انان همخوانی نداشته باشند از هیچ کوششی 
در اعمال نظر خویش دریغ نخواهند داشت از تحریم تا جنگ 
نظامی کــه این مورد اخیر با هدف گســترش فرمانروایی و 
درراســتای همان تمامیت خواهی نیز صورت می گیرد.تعداد 
پایگاه های نظامی که در اقصی نقاط دنیا توسط این تفکر برپا 

شده بهترین مثال در تایید این نگرش است.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
خدایا دین مرا که حافظ کار من است و دنیای مرا که زندگی من 

در آن است و آخرت مرا که بازگشتم به سوی آن است
 به صالح آر زندگی را برای من مایه افزایش نیکی ها ساز و مرگ را

 برای من مایه آسایش از بدی ها کن.
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


