
ف

ــاور اندیشــه/ ماهنامــه سیاســی، فرهنگــی، اجتامعــی ب

صدوبیســت ونه شــامره  بیســت وپنجم/  ســال 

اختیــاری   2000تومــان  قیمــت   /1399 مــاه  خــرداد 

خط و نشان برای مافیا خط و نشان برای مافیا 

امتحان مشارکتی 

گله ی شرت

ز ِصالبِت ایراِن جوان 

مغزتو به کار بنداز 

در این شامره می خوانید:



 خانم طیبی

ماهنامه فرهنگی، اجتامعی، سیاسی باور اندیشه 

صاحب امتیاز: جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی 

مدیرمسئول: خانم سلیامنی 

رسدبیر: خانم نیکیار 

همکاران این شامره: 

خانم ها: پیرزاده، قوه عود، جندقیان، طیبی، نوری، جهانگرد، قاسمی، نقدعلی

طراح جلد: گروه طراحان جامعه اسالمی

 صفحه آرا: گروه طراحان جامعه اسالمی 

آدرس: اصفهــان، میــدان آزادی، دانشــگاه اصفهــان و علــوم پزشــکی، جنــب مصلــی الغدیــر، 

روبــه روی یــاس1، دفــر مرکــزی جامعه اســالمی دانشــجویان 

تلفن: 36691724-031

کدپستی: 181-81746

www.jadesf.com :پایگاه اینرنتی

این نرشیه تحت حامیت امورفرهنگی دانشگاه اصفهان می باشد. سامانه پیامکی: 300060160002

6

14 12

امتحان مشارکتی4
اجتامعی  

3

10

گله ی شرت 
رسمقاله

سخن نگاشت

پرونده ویژه دستاوردهای مقاومت 

 

در کمین شهر 
فرهنگی_اجتامعی

تغییــر رویکــر نظامــی ایــران و 

آمریــکا، واقعیــت یــا خیــال؟ 
سیا سی

ِز صالبِت ایراِن جوان
سیاسی-اقتصادی

یک کتاب متحول کننده
معرفی کتاب 

خروجِ غیزانیه16
فرهنگی-اجتامعی

مغزتو به کار بنداز17

سبک زندگی

18

ف

ــاور اندیشــه/ ماهنامــه سیاســی، فرهنگــی، اجتامعــی ب

صدوبیســت ونه شــامره  بیســت وپنجم/  ســال 

اختیــاری   2000تومــان  قیمــت   /1399 مــاه  خــرداد 

خط و نشان برای مافیا خط و نشان برای مافیا 

امتحان مشارکتی 

گله ی شرت

ز ِصالبِت ایراِن جوان 

مغزتو به کار بنداز 

در این شامره می خوانید:



نرشیه دانشجویی باور اندیشه

شامره 129 

 جامعه اسالمی دانشجویان
3

 مدت زمان مطالعه : 4 دقیقهموضوع: رسمقاله

فــرض کنیــد از ســوراخ کوچــک روی در 

ــتید.  ــه هس ــای کوچ ــغول متاش ــه، مش خان

ــر دارد از  ــک ش ــد ی ــه می بینی ــک دفع ی

کوچــه رد مــی شــود. اگــر پــای پنجــره 

ــور  ــد آنچــه در حــال عب ــد، مــی بینی بروی

ــه ده  ــر، ک ــک ش ــه ی ــت، ن ــه اس از کوچ

شــر اســت. بیشــر تعجــب مــی کنیــد 

و روی پشــت بــام مــی رویــد، ناگهــان 

مواجــه مــی شــوید بــا یــک گلــه شــر 

ــردد  ــی در حــال ت ــت نامعلوم ــه عل ــه ب ک

هســتند. اگــر زمانــی کــه شــام از ســوراخ 

پشــت در، یــک شــر را مــی بینیــد، کســی 

از پــای پنجــره بگویــد کــه ده شــر در 

کوچــه اســت، چنــد درصــد امــکان دارد بــه 

ســادگی حــرف او را بــاور کنیــد؟ شــام بــه 

ــد؛ امــا مســئله،  چشــم خــود اعتــامد داری

وســعت دیــد شامســت کــه خیلــی محــدود 

اســت. در چنیــن رشایطــی یــک فــرد بــی 

ــد  ــی کن ــول م ــی را قب ــرف کس ــرف، ح ط

ــا  ــه را متاش ــام، کوچ ــت ب ــه از روی پش ک

کــرده اســت، نــه از پــای پنجــره و ســوراخ 

ــت در. پش

ــه ی  ــت. هم ــن اس ــم همی ــا ه ــه ی م قص

مــا جامعــه را از ســوراخ در یــا نهایتــاً پــای 

ــت  ــه اس ــس عاقالن ــم. پ ــی بینی ــره م پنج

بــه حــرف کســی اعتــامد کنیــم کــه از 

ــد.  ــی بین ــط را م ــه، رشای ــن نقط باالتری

رهــر انقــالب کــه از باالتریــن ســطح، 

ــل  ــتند، از قب ــاع هس ــد اوض ــال رص در ح

ســخنانی  کرونــا،  ویــروس  ماجــرای  از 

پیرامــون فرهنــگ غنــی ایرانــی و رونــد رو 

بــه زوال غــرب و آمریــکا بیــان کردنــد؛ امــا 

برخــی کــه از ســوراخ در نــگاه می کردنــد، 

ــش  ــا پی ــود. ب ــرش نب ــل پذی ــان قاب برایش

مشــاهده ی  و  کرونــا  ماجــرای  آمــدن 

و  ماســک ها  مصــادره ی  مثــل  مــواردی 

وســیله ی  بــه  کشــورها  دســتکش های 

آمریــکا،  و  اروپایــی  کشــورهای  برخــی 

ــی  ــگاه ها و خال ــه فروش ــردم ب ــوم م هج

کــردن قفســه ها، معالجــه نکــردن بیــامران 

ســاملند و... اصــل فرهنــگ غــرب خــود را 

نشــان داد. در همیــن راســتا رهــر انقــالب 

فرمودنــد:» هنگامــی کــه مــا مــی گوییــم 

غــرب، یــک روح وحشــی گــری، برخــالف 

ــو کشــیده و ادکلــن زده ی خــود  ظاهــر ات

ــا  ــد ام ــی کنن ــکار م ــی آن را ان دارد، برخ

ــی  ــن را م ــاً همی ــا رصاحت ــود آنه ــاال خ ح

گوینــد« امــا در کشــور مــا، بــار دیگــر 

همــکاری و همدلــی ملــت ایــران، بــه 

ــه هــر  ــم ک ــش گذاشــته شــد. می دانی منای

ملتــی، تقدیراتــی دارد و ســنت هایــی در 

جهــان هســت و در ازای ایــن ســنت هــا، 

ــکوفایی  ــود، ش ــد خ ــی توانن ــا م ــت ه مل

ــند. ــته باش داش

هــای  منونــه  تاریــخ،  بــه  نگاهــی  بــا 

ــروس  ــالً وی ــت. مث ــوان یاف بســیاری را میت

نــت  اســتاکس  آمریکایی_صهیونیســتی 

کــه برخــالف تصــور ســازندگان آن، باعــث 

توقــف پیرشفــت هســته ای ایــران نشــده 

و نتیجــه ای معکــوس داشــت، ایــران یــاد 

ــار  ــکالت کن ــن مش ــا ای ــه ب ــت چگون گرف

بیایــد. در مــورد رشایــط کنونــی کشــور 

نیــز بایــد گفــت تــا بــه حــال هیــچ وقــت 

مــا تــرور بیولوژیــک را بــه ایــن شــکل در 

ــم. ایــن  ــه نکــرده بودی طــول تاریــخ تجرب

ــدن  ــر ش ــوی ت ــث ق ــت باع ــرور در نهای ت

ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــد، باع ــد ش ــا خواه م

بســیاری از سیســتم هــای بهداشــتی و 

اداری مــا قــوی تــر شــود و حتــی فرهنــگ 

ــد. ــر کن ــا تغیی م

گله ی شرت

میزان فرصتی که در بحران ها وجود دارد، در خود فرصت ها نیست...

خانم قوه عود 

ــد  مســئله، وســعت دی

شامســت کــه خیلــی 

در  اســت.  محــدود 

چنیــن رشایطــی یــک 

فــرد بــی طــرف، حــرف 

کســی را قبــول مــی 

کنــد کــه از روی پشــت 

بــام، کوچــه را متاشــا 

از  نــه  اســت،  کــرده 

ــای پنجــره و ســوراخ  پ

در. پشــت 

منابع:

khamenei.ir

سخنان آقای طاهرزاده
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بهمــن مــاه ســال ۹۸ بــود کــه ویــروس کرونــا به طــور رســمی از چیــن بــه ســایر کشــورهای جهــان شــیوع پیــدا کــرد و همــراه بــا آن ترســی 

عمیــق  بــا رسعــت بیشــری از انتشــار ویــروس بــر جــان همــه ی جهــان ریشــه دوانــد. مایــکل جونــز، نویســنده و پژوهشــگر آمریکایــی، و 

تعــدادی دیگــر از اندیشــمندان آمریکایــی ویــروس موجــود در جهــان را یــک ســالح بیولوژیــک آمریــکا مــی داننــد کــه از دســت ســازندگان 

آن خــارج و ایــن اپیدمــی و بحــران جهانــی را ایجــاد کــرده اســت. البتــه قطعیــت ایــن موضــوع هنــوز بــه طــور کامــل قابــل اثبــات نیســت.

زمــان زیــادی نگذشــت کــه ایــن ویــروس چمدانــش را هــم، در ایــران بــاز کــرد و مهاممنــان شــد، مهــامن ناخوانــده ای کــه بــه دلیــل کمبــود 

ــود کشــور را دچــار بحــران کــرد، شــاهد ســیر  ــر شــده ب ــن براب امکانات هــا و زیرســاخت ها در نتیجــه ی  ســیل تقاضــای مــردم کــه چندی

صعــودی قیمــت ملزوماتــی مثــل ماســک و… و حتــی احتــکار اقــالم بهداشــتی بودیــم.

ــی و  ــای مردم ــت. گروه ه ــکل گرف ــده ش ــامن ناخوان ــن مه ــب از ای ــی مناس ــرای پذیرای ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــای اول س ــامن روزه در ه

تولیدکننــدگان بــه کمــک کشــور آمدنــد، تولیــد و توزیــع وســایل بهداشــتی از جملــه کارهایــی بــود کــه امکانــات کشــور را بــا توجــه بــه نیــاز 

روزافــزون مــردم تعدیــل کــرد. همچنیــن مشــارکت داوطلبیــن مردمــی در طــرح غربالگــری از نــکات مثبتــی بــود کــه بــه گفتــه ی ســازمان 

بهداشــت جهانــی می توانــد مــورد الگوبــرداری کشــورهای دیگــر شــود.

بعــد از مدتــی شــاهد ایجــاد محدودیت هــا در رونــد تــردد مــردم بودیــم محدودیت هایــی کــه انتظــار می رفــت قبــل از ســفرهای نــوروزی 

اعــامل شــوند تــا مردمــی کــه هنــوز ایــن ویــروس را جــدی نگرفته انــد ملــزم بــه رعایــت قوانیــن شــوند، بــا شــیوع رسارسی ایــن ویــروس در 

کشــور مــردم هــم متوجــه ی خطــر ایــن ویــروس شــده و در تعطیــالت پایانــی عیــد نــوروز شــاهد همــکاری بی نظیــر مــردم بودیــم. قطعــاً 

ــا  ــا ب ــاز بــه یــاری مــردم اســت؛ امــا گوی ــا و… نی ــا کرون بــرای بــه مثــر رســیدن تالش هــای شــبانه روزی کادر درمــان، ســتاد ملــی مبــارزه ب

گذشــت زمــان رشایــط بــرای مــردم، عــادی شــده و اخیــراً پــس از پایــان مــاه  رمضــان شــاهد ســیل ســفرهای مــردم بودیــم، وضعیــت ســواحل 

شــامل ایــران نگران کننــده بــود و ایــن نگرانــی کامــال بــه جــا بــود، پــس از آن شــاهد رشــد شــامر مبتالیــان بودیــم کــه دکــر منکــی در ایــن 

بــاره هشــدار داد و اظهــار داشــت کــه بــا ایــن وجــود فشــارها بــرای برداشــن محدودیت هــا وجــود دارد.

ــا  ــران در مواجــه ب ــراوان ای ــات ف ــه تجربی ــا توجــه ب ــه رسعــت و ب ــی ب ــروس اگرچــه کشــور دچــار بحــران شــد ول ــدای شــیوع وی در ابت

ــد و  ــام دادن ــر انج ــن ام ــی در ای ــل توجه ــای قاب ــه کمک ه ــی ک ــای مردم ــتاران، گروه ه ــکان و پرس ــالش پزش ــا ت ــف و ب ــای مختل بحران ه

کمک هــای همه جانبــه ی نیروهــای مســلح،  کشــور موفــق بــه کســب رتبــه ۳ در درمــان ایــن بیــامری شــد. مدیریــت قابــل قبــول کشــور 

در مواجــه بــا کرونــا بــه این جــا ختــم نشــد، بــا وجــود اینکــه کشــور بــا تحریم هــای ظاملانــه  و بی ســابقه ای دســت و پنجــه نــرم می کنــد 

بــا تــالش متخصصانــی کــه بــا وجــود ۴۰ ســال تحریــم یــاد گرفته انــد روی پــای خــود بایســتند و جهــادی کار کنــد، نــه تنهــا توانســتیم متــام 

اقــالم بهداشــتی مــورد نیــاز کشــور را تولیــد کنیــم بلکــه توانســتیم بــه کشــورهای دیگــر و بــه قلــب اروپــا هــم صــادرات داشــته باشــیم، 

کشــورهایی کــه هیــچ گاه طعــم تحریــم را نچشــیده اند، صــادرات گیت هــای تشــخیص کرونــا بــه آملــان و ترکیــه گواهــی بــر ایــن مدعاســت. 

در ادامه ی مسیر مبارزه با کرونا شاهد استفاده از طب سنتی بودیم، 

خانم نقدعلی 

امتحاِن مشارکتی

اقــالم  متــام  توانســتیم   

نیــاز  مــورد  بهداشــتی 

کشــور را تولیــد کنیــم  و 

توانســتیم بــه کشــورهای 

ــا  ــب اروپ ــه قل ــر و ب دیگ

داشــته  صــادرات  هــم 

ــه  ــورهایی ک ــیم، کش باش

هیــچ گاه طعــم تحریــم 

را نچشــیده اند، صــادرات 

تشــخیص  گیت هــای 

و  آملــان  بــه  کرونــا 

ترکیــه گواهــی بــر ایــن 

مدعاســت. 

برای موفقیت در یک امتحان جمعی متام افراد باید نهایت تالش خود را به کار برند تا در امتحان موفق شوند.

مدت زمان مطالعه: 6 دقیقهموضوع: اجتامعی  
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ــا حضــور  ــه ب ــی ک ــی و چین ــان متخصصــان طــب ایران ــه می ــو کنفرانســی ک ــزاری تســنیم، طــی نشســت ویدئ براســاس گزارشــی از خرگ

متخصصانــی از ســنگاپور و ژاپــن برگــزار شــد، بــه تأثیــر درمــان تلفیقــی طــب ســنتی و رایــج، بردرمــان و کنــرل بیــامری کرونــا پرداختــه 

شــد وتاکیــد شــد کشــورهایی همچــون چیــن کــه از طــب ســنتی خــود اســتفاده کردنــد، موفقیــت بیشــری در مقابلــه بــا کرونــا داشــته اند. 

کشــور مــا هــم بــا وجــود اینکــه تاکنــون بــه ایــن طــب عظیــم بی توجــه بوده اســت بــا دســتور وزارت بهداشــت، همــکاری بــا ایــن طــب، 

رشایــط را بــرای درمــان به خوبــی پیــش بــرد، اگرچــه هنــوز جــای کار بیشــری دارد و هنــوز ظرفیــت هــای عظیمــی از طــب اســالمی_ایرانی 

بالاســتفاده مانــده اســت. دکــر منکــی در این بــاره اظهــار داشــتند:» طــب ســنتی و مکمــل جــزء تفکیــک ناپذیــر تاریــخ علــوم پزشــکی 

جهــان و دیرینــه طــب ماملــک کهــن همچــون چیــن، هنــد و ایــران زمیــن اســت و عــدم توجــه بــه ایــن گذشــته افتخارآمیــز و غفلــت از 

مبانــی علمــی، منطقــی و کاربــردی آن در رشایطــی کــه طــب مــدرن در جنبه هایــی از بیامری هــای نوپدیــد و صعــب العــالج در جهــان 

نیازمنــد ورود طــب مکمــل اســت یقینــاً از دســت دادن فرصت هــای ارزشــمند در تاریــخ کشورهاســت.

ــی و  ــه خصــوص گیاهــان داروی ــا ب ــه ظرفیت ه ــن از هم ــا کشــور چی ــروس کرون ــر وی ــان ناپذی ــه و درم ــی وقف ــه ب ــد در هجم ــی تردی ب

شــیوه های دیگــر طــب ســنتی و جایگزیــن نیــز در کنــار روش هــای مــدرن بهــره بــرد کــه مشــاور طــب ســنتی اینجانــب بــا مکاتبــات و 

مذاکــرات بــا دانشــمندان چینــی، گزارشــی از اثربخشــی ایــن روشــها ارائــه کــرد کــه توصیــه شــد پزشــکان و دانشــمندان طــب ســنتی در 

دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور در کنــار دیگــر متخصصیــن بالینــی و علــوم پایــه در امــور تحقیقاتــی بیــامری کــه رسشــار از مــوارد 

شــگفت انگیــز جدیــد بــود فعالیــت کننــد.«

اکنــون کــه متــام مســئولین در حــال تــالش بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس هســتند، مــا مــردم هــم بایــد همچنــان مثــل گذشــته متــام مــوارد 

بهداشــتی را رعایــت کنیــم،   بــه امیــد روزی کــه خرهــا ایــن باشــد: آخریــن فــرد مبتــال بــه کرونــا درمــان شــد. 

 کشــورهایی همچــون چین 

ــود  ــنتی خ ــب س ــه از ط ک

اســتفاده کردنــد، موفقیــت 

بــا  مقابلــه  در  بیشــرتی 

داشــته اند.  کرونــا 

منابع: 

مرشق نیوز

خرگزاری تسنیم 
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ســاعت ۵ عــر بــود کــه محمــد متــاس گرفــت ومــن را بــرای رشکــت در دورهمــی دوســتانش کــه قــرار بــود باهــم مســابقه شــهروند و مافیــا 

را انجــام دهنــد دعــوت کــرد. قبــل از رفــن کمــی دربــاره ایــن بــازی مطالعــه کــردم، جملــه جذابــی توجهــم را جلــب کــرد »مافیــا نــرد میــان 

اقلیتــی آگاه و اکرثیتــی نــاآگاه اســت«. هــدف اصلــی ایــن بــازی بیــرون انداخــن افــراد تیــم حریــف از بــازی اســت؛ کســی موفق تــر اســت 

کــه قــدرت تشــخیص بهــری داشــته باشــد، دقیق تــر تحلیــل کنــد و تشــخیص دهــد.

ســاعت ۷ بــا متــاس محمــد از خانــه خــارج شــدم و بــا هــم بــه ســمت پارکــی کــه بچه هــا بودنــد رفتیــم. حــدود ۱۳ نفــر از دوســتان گــرد 

هــم جمــع شــده 

بودند، بعد از سالم و احوال پرسی من گوشه ای نشستم تا متاشاچی این بازی باشم و بقیه هم مهیای رشوع شدند. 

ابتــدا یکــی از بچه هــا کــه روایتگــری بــازی را بــر عهــده داشــت ۱۳ کارت کــه در آن هــا ۳ مافیا،۱پزشــک،۱کارآگاه و ۸ شــهروند ســاده بــود 

را پخــش کــرد. هــر کســی کارت را می خوانــد و آن را در جیبــش می گذاشــت تــا کســی متوجــه محتــوای کارت نشــود. راوی بــازی از هــر 

کــدام خواســت تــا ۱۰ ثانیــه خــود را معرفــی کننــد. دور کــه متــام شــد ناظــر اعــالم شــب کــرد.

شب اول 

ــا  ــا ب ــم مافی ــد و ه ــا را بشناس ــم راوی آنه ــا ه ــد ت ــاز کنن ــان را ب ــا چشم هایش ــدا زد ت ــا را ص ــتند. راوی مافی ــان را بس ــه چشم هایش هم

ــا  ــهروندان را ب ــی از  ش ــد یک ــب می توانن ــند و هرش ــر را می شناس ــه همدیگ ــتند ک ــا هس ــا مافی ــابقه تنه ــن مس ــوند در ای ــنا ش یکدیگرآش

تیرخــود بزننــد و در روز ســعی می کننــد خــود را شــهروند معرفــی کننــد و بــه دیگــر شــهروندان اتهــام مافیــا بــودن می زننــد. بعــد نوبــت 

بــه پزشــک و ســپس کارآگاه رســید کــه هــر کــدام از نقــش هــای مهــم شــهروندی هســتند کــه تــا حــدودی آگاهــی دارنــد و وظیفــه آگاه 

کــردن بقیــه شــهروندان بــر عهــده آنهاســت. کارآگاه کــه چشــامنش را بســت روز شــد و شــهر بیــدار...

روز اول 

اکنون مافیا آگاه شده بود و شهروندان هنوز ناآگاه بودند. راوی اعالم کرد که هر کس ۳۰ ثانیه فرصت صحبت کردن دارد، افراد 

در ایــن ۳۰ ثانیــه فرصــت داشــتند تــا شــک ها و ظن هــای خــود را مطــرح کننــد و اگــر شــکی روی خودشــان اســت، آن را برطــرف کننــد. 

نکتــه 

جالبــی کــه مــرا شــگفت زده کــرد؛ طــرز رفتــار مافیــا بــود، افــرادی بســیار آرام و متیــن کــه خــود را شــهروندان دلســوز شــهر معرفــی مــی 

کردنــد 

و بــی رحامنــه بــه شــهروندان شــهر تهمــت مــی زدنــد آنقــدر زیبــا و مســلط دروغ می گفتنــد کــه حتــی مــن 

کــه بــا چشــامن خــود دیــده بــودم کــه 

ــهروندان  ــار ش ــده قط ــود را رانن ــا خ ــم مافی ــراد تی ــی از اف ــد. یک ــاورم می ش ــت ب ــتند، داش ــا هس ــا مافی آنه

معرفــی کــرد و تعــدادی از شــهروندان  را بــا خــود همــراه کــرد، اتفاقــاً دو هم تیمــی خــود را هــم در میــان 

ــا از حرف هــای خــود شــهروندان  ــای دیگــر خیلــی زیب ــا بــودن زد. مافی ــه ظــن مافی ــه بقی آنهــا قــرار داد و ب

ــه  ــه ب ــک ها هم ــا ش ــرد ت ــل می ک ــا نق ــی از آنه ــم دروغ  های ــی ه ــرد و گاه ــتفاده می ک ــان اس ــه خودش علی

ســمت شــهروندان بــرود و خــودش ســفید بــازی شــود و تیــم مافیــا موفــق شــد کــه روز اول بــا همیــن ترفندهــا 

یــک شــهروند را بــا رای گیــری بیــرون بینــدازد. 

در کمین شهر 

ــی  ــان اقلیت ــرد می ــا ن »مافی

نــاآگاه  اکرثیتــی  و  آگاه 

اســت«. هــدف اصلــی ایــن 

بــازی بیــرون انداخــن افــراد 

تیــم حریــف از بازی اســت؛ 

ــه  ــت ک ــر اس ــی موفق ت کس

بهــرتی  تشــخیص  قــدرت 

دقیق تــر  باشــد،  داشــته 

تشــخیص  و  کنــد  تحلیــل 

ــد. ده

داســتان شــهری کــه روشــنایی روز نقابــی زیبــا می شــود بــر چهــره ی گرگ صفتــان و تاریکــی شــب هایش ایــن نقاب هــای 

دروغیــن را مــی درد.

مدت زمان مطالعه: 8دقیقهموضوع: فرهنگی_اجتامعی 

خانم قاسمی
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راوی شب را اعالم کرد و شهر به خواب رفت. 

شب دوم 

ــد و  ــته ش ــان برداش ــت از روی صورتش ــد و نجاب ــای زه ــای زیب ــردم نقاب ه ــس ک ــد، ح ــاز کردن ــان را ب ــر چشامنش ــالم ناظ ــا اع ــا ب مافی

چهره هــای 

اصلی و دهشتناک آنها منایان شد.از این تصورات خنده ام گرفت. )دیوانه شدی رفت این فقط یک بازی است، انقدر جدی

نگیــر( مــن فکــر کــردم کــه مافیــا یکــی از شــهروندان کــه شــکی قــوی نســبت بــه آنهــا داشــت را خواهــد زد؛ امــا در کــامل تعجــب اینطــور 

نشــد. بــه یــاد داشــتم کــه روز قبــل مافیــا بــه علــی تهمــت مافیــا بــودن زد و رضــا هــم کــه شــهروندی نــاآگاه و بــدون قــدرت تشــخیص 

بــود بــر روی ایــن جریــان مــوج ســواری کــرد و هم صــدا بــا مافیــا خواهــان بیــرون انداخــن علــی شــد. و مافیــا در شــب رضــا را بــا تیــر زد 

تــا ســناریو بچینــد کــه چــون رضــا در شــب توســط مافیــا تیــر خــورده پــس حتــام کار علــی بــوده چــون رضــا بــه علــی شــک داشــته اســت و 

علــی او را حــذف کــرده اســت. مافیــا خوابیــد. پزشــک بیــدار شــد کــه وظیفــه دارد حــدس بزنــد چــه کســی توســط مافیــا تیــر خــورده اســت 

و درصــورت درســت حــدس زدن جانــش را نجــات می دهــد، پزشــک اشــتباه تشــخیص داد وشــهر یــک شــهروند را از دســت داد؛ امــا نکتــه 

مثبــت آن شــب، اســتعالم مثبــت کارآگاه بــود، وظیفــه 

کارآگاه ایــن اســت کــه فــرد مشــکوک بــه مافیــا را در شــب بــه راوی نشــان می دهــد و درســت و غلــط بــودن ایــن انتخــاب را، راوی بــه او 

می گویــد. خوشــبختانه کارآگاه شــهر مــا هــدف را بــه درســتی شــناخته بــود. 

روز دوم

راوی اعــالم کــرد کــه فــرد اخــراج شــده از شــهر، شــهروندی ســاده بــوده واکنــش هــا خیلــی جالــب بــود! مافیــا از همــه بیشــر ناراحــت شــده 

بودنــد؛ البتــه بــه ظاهــر، نــه بــه تیرانــدازی بــی رحامنــه شــب و نــه بــه ناراحتــی بــرای شــهر در روز. دوبــاره هــر کــس ۳۰ ثانیــه فرصــت 

داشــت تــا تحلیــل خــود را از اوضــاع بگویــد و مافیــا را شناســایی کنــد. نوبــت بــه کارآگاه رســید او بــا آگاهــی دیشــب و داده هایــی کــه 

در روز بــه دســت آورده بــود ســعی در آگاه کــردن دیگــر شــهروندان داشــت، خــوب هــم پیــش رفــت تــا اینکــه یکــی از مافیــا  برخاســت 

و گریــزی رندانــه زد، او بــا یــک دروغ هوشــمندانه توانســت بیــن دو شــهروند دعــوا بینــدازد و وحدتــی کــه تــازه میــان شــهر حاصــل شــده 

بــود را از بیــن بــرد. و بــه ایــن ترتیــب بــاز هــم یــک شــهروند را از دســت دادیــم.

شب سوم 

باردیگــر رشایــط مهیــا شــد تــا مافیــا از پوســت بــره بیــرون بیایــد و گرگینــه وار بــه جــان مــردم شــهر بیفتــد. ایــن بــار هــدف مافیــا کارآگاه 

بــود؛ بــه ایــن دلیــل کــه فقــط بــا حــدس و گــامن و حــس پیــش منیرفــت بلکــه بــا تحلیل هــای درســت ســعی در آگاه کــردن شــهر داشــت و 

شــهروندان هــم بــه او اعتــامد کــرده بودنــد. ایــن مهــره، مهــره ای خطرنــاک بــود پــس بایــد هــر چــه رسیــع تــر حــذف میشــد امــا پزشــک 

ایــن فرصــت را از مافیــا گرفــت و جــان کارآگاه را نجــات داد.  بــاز نوبــت بــه کارآگاه زرنــگ شــهر رســید، ایــن بــار هــم درســت تشــخیص داد 

و بــه ایــن ترتیــب دومیــن مافیــا را نیــز شناســایی کــرد. واقعــا ایــن تشــخیص و بصیــرت تحســین برانگیــز بــود.

دوباره روز شد و شهر بیدار...

 هــدف مافیــا کارآگاه بــود؛ 

ــط  ــه فق ــل ک ــن دلی ــه ای ب

بــا حــدس و گــامن و حــس 

پیــش منیرفــت بلکــه بــا 

تحلیل هــای درســت ســعی 

در آگاه کردن شــهر داشــت 

و شــهروندان هــم بــه او 

اعتــامد کــرده بودنــد. ایــن 

ــاک  ــره ای خطرن ــره، مه مه

ــه  ــر چ ــد ه ــس بای ــود پ ب

ــر حــذف میشــد ــع ت رسی
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روز سوم

راوی اعــالم کــرد کــه شــب گذشــته تیــر مافیــا بــه ســنگ خــورده و کســی را از دســت نداده ایــم، بــاز هــم هــامن واکنــش هــای دروغیــن، 

هــامن نقــاب 

ــا  ــا ب ــه ی مافی ــود بقی ــا توســط کاراگاه شــناخته شــده ب هــا و… امــا امــروز یــک چیــزی فــرق می کــرد آن هــم اینکــه چــون یکــی از مافی

شــهروندان هم صــدا شــدند یــار خــود را فروختنــد و گفتنــد کــه بــه نظــر مــا هــم ایــن فــرد مشــکوک اســت و احتــامل دارد کــه مافیــا باشــد 

تــا مبــادا شناســایی شــوند. پــس روز ســوم بــا یــار فروشــی مافیــا و بیــرون رفــن یکــی از مافیاهــا متــام شــد.

ــت  ــد حــق صحب ــرار گرفتن ــه ق ــورد حمل ــه در شــب م ــی ک ــا. آن های ــد.۳ شــهروند و ۱ مافی ــرون رفتن ــازی بی ــر از ب ــازی ۴ نف ــا اینجــای ب ت

ــا  نداشــتند، ام

وصیت ها و دفاعیه های کشته شدگان روز بسیار هوشمندانه بود و تاثیر زیادی روی جریان بازی می گذاشت.

ــه گذشــته و حرف هــا و  ــد، توجــه ای کــه ب ــه خــرج دادن ــر اســاس دقتــی کــه ب ــا اینکــه باالخــره شــهروندان ب شــب ها و روزهــا گذشــت ت

اقدامــات مافیــا در روزهــای پیشــین داشــتند توانســتند مافیــا را شناســایی کننــد، شــهر بــه وحــدت رســید، وحدتــی شــیرین کــه بــا ســختی 

بــه دســت آمــد اکنــون شــهروندان مافیــا را بــا رای خــود از شــهر بیــرون کردنــد و اجــازه ندادنــد مافیــا بــا حرف هــا و رفتارهــای متناقــض 

وحدتشــان را ازبیــن بــرده و شهرشــان را نابــود کنــد.

تجربــه هیجان انگیــزی بــود مــن بیشــر بــه واکنــش مافیــا توجــه می کــردم بــازی کــه متــام شــد عکــس العمــل برخــی شــهروندان کــه فریــب 

مافیــا را خــورده بودنــد بســیارعجیب بــود، نابــاوری کــه در چشامنشــان مــوج مــی زد تامــل برانگیــز بــود. اعتــامدی کــه بــه مافیــا کردنــد 

نزدیــک بــود شــهر را تــا ســقوط پیــش بــرد امــا امثــال کارآگاه کــه  بــر اســاس دقت نظــر و تالششــان مافیــای شــهر را شــناخته بودنــد بــا 

متــام تــوان دیگرشــهروندها را آگاه ســاختند و شــهر را بــه وحــدت رســاندند اگرچــه در بــازی بعضــی از شــهروندان آگاه نشــدند ولــی بعــد 

ــی و بااســتدالل حــرف  ــه منطق ــه حرف هــای کارآگاه ک ــه چــرا ب ــد ک ــد و تاســف می خوردن ــدر اشــتباه کرده ان ــه چق ــد ک ــازی فهمیدن از ب

مــی زده توجــه نکردنــد.

بــازی کــه متــام شــد، همــراه محمــد بــا بقیــه خداحافظــی کردیــم و هــر کــدام بــه خانــه برگشــتیم، در طــول مســیر بــاز هــم بــه اتفاقــات 

بــازی فکــر 

می کردم، اتفاقاتی که احساس می کنم نظیرشان را در اطرافم زیاد می بینم.

مســابقه شــهروند و مافیــا بــا مجری گــری علیــرام نورایــی هــر شــب از شــبکه ســالمت  پخــش می شــود مســابقه ای کــه بــه دلیــل جذابیــت 

آن تعــداد مخاطبیــن ایــن شــبکه را افزایــش داده اســت.

اســاس  بــر  شــهروندان 

دقتــی کــه بــه خــرج دادنــد، 

ــته و  ــه گذش ــه ب توجــه ای ک

ــا  ــات مافی ــا و اقدام حرف ه

در روزهــای پیشــین داشــتند 

توانســتند مافیــا را شناســایی 

وحــدت  بــه  شــهر  کننــد، 

رســید، وحدتــی شــیرین کــه 

ــه دســت آمــد. ــا ســختی ب ب



پرونده ویژه: 

‹سخن نگاشت 
نظامــی  رویکــرد  ‹تغییــر 

مریــکا، واقعیــت 
آ
ایــران و ا

یــا خیــال؟

‹ِز صالبِت ایراِن جوان 

خط و نشان

 برای مافیا 



ــْم  ــْن يَِرَكُ ــْم َولَ ــُه َمَعُك ــْوَن َواللَّ ــُم اْلَْعلَ ــلِْم َوأَنْتُ ــوا إَِل السَّ ــوا َوتَْدُع ــاَل تَِهُن فَ

ــْم  أَْعاَملَُك

ــوت  ــار( دع ــح )ذلّت ب ــه صل ــمنان را( ب ــوید و )دش ــت نش ــز سس ــس هرگ پ

ــزی از  ــت و چی ــا شامس ــد ب ــد، و خداون ــام برتری ــه ش ــی ک ــد در حال نکنی

)ثــواب( اعاملتــان را کــم منی کند!)آیــه ۳۵ ســوره محمــد(

 

ــد ایــن تحــول انســانی کــه  ــد، نگــه داری ــد.     اســتقامت کنی ــرای شــام ملــت حاصــل شــده اســت حفــظ کنی ایــن تحــول روحــی کــه ب

باالتــر از تحولهــای فعــال     خارجــی اســت. ایــن تحولــی کــه شــام را بــرای رســیدن بــه آمــال مشــتاق کــرد کــه     خــون بدهیــد، ایــن تحــول 

انســانی کــه شــام بــرای برادرانتــان حارضیــد جــان     بدهیــد و حارضیــد مــال بدهیــد و حارضیــد وقــت رصف کنیــد، ایــن تحــول مهــم   

  بــود؛ ایــن تحــول باالتــر از اصــل مبــارزه بــود. تحــول نفســانی؛ تحــول روحــی؛     تحــول انســانی؛ ایــن تحــول را حفــظ کنیــد؛ مســتقیم 

باشــید، اســتقامت کنیــد.     دشــمن در توطئــه اســت. دشــمن در حــال توطئــه و نقشــه اســت. اگــر اســتقامت     نکنیــد، اگــر ایــن تحــول را 

حفــظ نکنیــد، شــاید خــدای نخواســته دشــمن پیــروز     شــود. ایــن تحــول روحــی، ایــن تحــول انســانی، ایــن تحولــی کــه اســاس پیــروزی   

  شــام بــود، ایــن تحــول را حفــظ کنیــد تــا پیــروز شــوید. 

 خداونــد ان شــاءالله بــه شــام ســالمت و ســعادت عنایــت کنــد، و اســتقامت     کــه باالتریــن نعمــت اســت. قیــام بــرای خــدا، و اســتقامت 

در آن قیــام. تــا اینجــا     قیــام کردیــد و پیــروز شــدید؛ اگــر اســتقامت کنیــد پیــروز خواهیــد شــد. اگــر     اســتقامت کنیــد ایــن عــددی کــه 

در صــدد توطئــه هســتند ریشــه کــن خواهنــد     شــد.

اســتقامت     کنیــد... استقـــامت در امــر از خــود امـــر مشــکل تر اســت. چــه بســـا پیروزی هایــی     کــه بــرای یــک ملتــی پیــش منــی آیــد برای 

اینکــه اســتقامت در آن امــر کــه موجــود     شــده اســت ندارنــد، سســتی مــی کننــد، آن پیــروزی از دســت شــان     مــی رود.

استقـــامت کنــد ملــت مــا. اســتقامت کنــد دانشــگاه مــا. اســتقامت کنــد حــوزه هــای     علمــی قدیمــۀ مــا. اســتقامت کننــد ارتــش و همــه 

چیــز مــا؛ ملــت مــا کــه اســتقامت     اســباب ایــن مــی شــود کــه ادامــه پیــدا کنــد ایــن نهضــت و انقــالب، و بــه همــه جــا     رسایــت کنــد. 

مــا در ایــن انقالبــی کــه کــرده اســت، تــا حاال اســتقامت کــرده اســت، و     بحمداللــه تــا حــاال پیــروز شــده اســت. شــام پیروزیــد در دنیــا. 

شــام مطــرح شــده ایــد .

امام خمینی 

سخن نگاشت



نََّك الَِّذيَن ال يُوِقُنوَن  فَاْصِرْ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َو ال يَْستَِخفَّ

پــس صــر پيشــه كــن كــه هامنــا وعــده ى خداونــد )دربــاره ى نــرت تــو( حــّق 

ــبك رسى وادار  ــه س ــو را ب ــد ت ــن ندارن ــّق( يق ــه راه ح ــه )ب ــاىن ك ــت، و كس اس

ــد. نكنن

)آیه ی ۶۰ سوره روم(

 مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود، برخالف تسلیم. وقتی که دشمن 

به شام زور می گوید، اگرشام یک قدم به عقب برداشتید، او جلو می آید؛ 

بدون تردید. راه این که او جلو نیاید، این است که شام بایستید. ایستادگی و 

مقاومت  کردن در مقابل زیاده خواهی دشمن و زورگیری دشمن و باج خواهی 

دشمن، راه جلوگیری از پیش آمدن او است. ما در زمینه های گوناگونی به 

معنای واقعی کلمه، تحّول پیدا کرده ایم و قدرمتندتر از گذشته شده ایم و در 

مواردی رسزنده تر از گذشته شده ایم؛ اینها هست. همین تحّول علمی ای که 

به وجود آمده چیز کوچکی نیست، چیز خیلی مهّمی است.ما امروز در دنیا 

مطرحیم به عنوان ]پیشتاز در[ حرکت علمی و تالش علمی. یا در توانایی های 

دفاعی؛ که امروز توانایی های دفاعی  ما در حقیقت و در واقع نزدیِک به حّد 

بازدارندگی است؛ این چیز خیلی مهّمی است که کشور توانسته ]به آن برسد[. یا 

در عرصه ی سیاست؛ که چهره ی باابّهِت کشور است در دنیا. جمهوری اسالمی، 

امروز چهره ی باابّهت و قدرمتند را در دنیا از خودش نشان میدهد، همه ی اینها  

تحّوالتی است که اتّفاق افتاده  است و قابل توّجه است.

 

در آغاز پیروزی انقالب اسالمی در ایران نظر مثبت خود را در مورد امام 

خمینی و انقالب ملت ایران اعالم کردم. مقاومت ملت ایران در برابر تحریم ها 

و فشارها تحسین برانگیز است و این موضوع نشات گرفته از آگاهی و رشد 

فرهنگی مردم ایران است.

سید علی خامنه ای 

فیدل کاسرتو

آلوین تافلر
اسراتژیست آمریکایی

 وقتی آیت الله خمینی فتوای قتل سلامن رشدی را صادر کرد، در واقع 

برای حکومت های دنیا پیامی تاریخی فرستاد که بسیاری از دریافت و 

تحلیل آن عاجز ماندند و مضمون واقعی پیام امام چیزی نبود مگر فرا 

رسیدن »عری جدید« از حاکمیت جهانی، که غربی ها باید آن را با 

دقت مورد نظر و بررسی قرار دهند. زیرا در ادامه حرکت امام خمینی 

)ره(، قلمرو اندیشه های برشی هم جایگاه حکومت های دولتی و هم 

اقتدار دولت های ملی و محلی را تغییر می دهد.
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بــه  مربــوط  آمریــکا  و  ایــران  تقابــل 

مدت هــا قبــل اســت؛ امــا از زمانــی کــه 

ــده و وارد  ــارج ش ــی خ ــاز دفاع ــران از ف ای

فــاز هجومــی شــده شــاهد تفاوت هــای 

آمریکایی هــا  رفتــار  در  محسوســی 

ایــران  دفاعــی  رفتــار  اگرچــه  بوده ایــم. 

همیشــه تاکتیــک هجومــی داشــته ولــی 

ــن  بعــد از شــهادت حاج قاســم ســلیامنی ای

فــاز دفاعــی عمــالً هجومــی شده اســت 

عین االســد،  پایگاه هــای  بــه  حملــه  از  و 

پایگاه هــای نظامــی آمریــکا در عــراق رشوع 

شــد. فرودیــن مــاه امســال  بــا حضــور ســتاد 

ــکا موســوم  ــش آمری ــزی ارت فرماندهــی مرک

بــه ســنتکام در شــامل خلیج فــارس کــه یکــی 

از ۶ مجموعــه ی ســتاد فرماندهــی وزارت 

ــت و  ــه ی حفاظ ــت و وظیف ــاع آمریکاس دف

نظــارت برمنافــع آمریــکا در خلیج فــارس، 

ــای رسخ  ــدن، دری ــج ع ــامن، خلی ــای ع دری

و قســمت هایی از اقیانــوس هنــد را بــر 

ــکا  ــران و امری ــان ای عهــده دارد تنش هــا می

بــه اوج خــود رســید. ایــن اقــدام غیرقانونــی 

آمریــکا بــا پاســخ ایــران روبــه رو شــد، 

ــاعت  ــک  س ــدت ی ــه م ــپاه ب ــای س قایق ه

ــد،  ــارصه کردن ــی را مح ــناورهای امریکای ش

ــالوه  ــپاه ع ــی س ــروی دریای ــت نی ــن حرک ای

ــی  ــی و قانون ــای ذات ــام ماموریت  ه ــر انج ب

ــی  ــای آب ــت مرزه ــن امنی ــتای تامی در راس

ایــران، پیــام روشــنی مبنــی بــر زیرنظرداشــن 

ایــران  بــر سیاســت همیشــگی  تاکیــد  و 

مبنــی بــر بازدارندگــی بــه ســنتکام بــود. 

ارتــش آمریــکا در پــی ایــن اقــدام ایــران 

بیانیــه ای صــادر کــرد کــه اقــدام ایــران 

ولــی  تحریک آمیزبوده اســت  و  خطرنــاک 

شــاهد کوچکریــن اقدامــی از جانــب آن هــا 

نبودیــم، پــس از حملــه بــه عین االســد رفتــار 

ــاید  ــده، ش ــه ش ــدت محتاطان ــکا به ش امری

دلیــل آن وجــود پایگاه هــای نظامــی امریــکا 

در اطــراف خلیج فــارس و کشــورهای عربــی  

ــه اســت  ــن مــورد گفت اســت، ترامــپ در ای

در خاورمیانــه  دالر  ۸تریلیــون  آمریــکا    :

هزینــه کرده اســت و مــا احمــق بودیــم کــه 

کردیــم.  در خاورمیانــه هزینــه  این همــه 

روزگاری تجهیــزات و پایگاه هــای آمریــکا 

در خاورمیانــه یــک فرصــت بــرای آن کشــور 

امروزتبدیــل  ولــی  می شــد  محســوب 

بــه یــک تهدیــد خطرنــاک بــرای امریــکا 

ــر را  ــپ تاج ــه ترام ــدی ک ــت، تهدی شده اس

قبــل ازهــر اقدامــی بــه حســاب و کتــاب وا 

ــی  ــی دارد. ســوم اردیبهشــت امســال زمان م

ــه  ــوز رســانه ها مشــغول پرداخــن ب ــه هن ک

ــنتکام  ــت های س ــی تروریس ــل غیرقانون عم

ــکوت  ــور در س ــی ن ــواره نظام ــد، ماه بودن

خــری رســانه ها بــه فضــا پرتــاب شــد و بعــد 

از قرارگرفــن در مــدار ۴۲۵ کیلومــری زمیــن 

اخبــار آن مخابــره شــد. دونالــد ترامــپ 

بعــد از فهمیــدن ایــن خــر در توییــر خــود 

نوشــت کــه بــه نیــروی دریایــی دســتور 

داده ام اگــر قایق هــای ایرانــی مزاحمتــی 

ــه سمتشــان شــلیک کــرده و  ــد ب ایجــاد کنن

ــاعت  ــم س ــوز نی ــد. هن ــود کنن ــا را ناب آن ه

بــود  نگذشــته  ترامــپ  ایــن صحبــت  از 

ــپ  ــور ترام ــرد منظ ــالم ک ــاورش اع ــه مش ک

ــه  ــوده و ن ــران ب ــه ای ــک هشــدار ب فقــط ی

چیــز دیگــری! گویــا مشــاور ترامــپ نگــران 

ــه  ــه در خاورمیان ــورت گرفت ــای ص هزینه ه

ملوانــان  دســتگیری  شــاید  و  اســت 

امریکایــی توســط ایــران در دی  مــاه ۹۴ 

در نتیجــه ی حضــور غیرقانونــی آن هــا در 

ــه  ــرار آن حادث ــران تک ــارس او را نگ خلیج ف

ــکا هــم  ــی امری ــروی دریای ــرده اســت. نی ک

اعــالم کــرد چنیــن دســتوری را از ترامــپ 

دریافــت نکــرده اســت. ایــن اظهارنظرهــا ی 

ــاب  ــس از پرت ــکا پ ــات آمری ــض مقام متناق

ازآشــفتگی روانــی  نشــان  نــور  ماهــواره 

ــا  ــا تنه ــکا دارد و گوی ــر امری ــم ب ــم حاک تی

ابعــاد و  بــه متــام  آمریکاســت کــه آگاه 

کاربردهــای ماهــواره نظامــی نــور می باشــد. 

پرتــاب ماهــواره نــور از چنــد جنبــه نقطــه 

اســت،  جدیــد  کامــالً  دوران  یــک  آغــاز 

پرتــاب ایــن ماهــواره آغــاز اســتفاده  نظامــی 

ــران از فضاســت کــه مهم تریــن خاصیــت  ای

آن رســیدن بــه ســطحی کامــالً جدیــد و 

بی ســابقه از ارشاف اطالعاتــی برفضاهــای 

اختصاصــی و مشــرک جهانــی اســت.  ایــران 

ــی از فضــا  ــه مســیر اســتفاده نظام در ادام

مــی توانــد فضاهــای حیاتــی دشــمن در دور 

دســت و تهدیــدات بــرد بلنــد را بــا ارشافــی 

بــی ســابقه رصــد کنــد. ایــران قــادر خواهــد 

بــود ببینــد دشــمن آرایــش خــود را چگونــه 

ــد ــی ده ــر م ــی تغیی ــا چــه اهداف و ب

تغییر رویکر نظامی ایران و آمریکا، واقعیت یا خیال؟ 

خانم جهانگرد
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نگاهی به واقعیت های موجود در ایران و آمریکا 

و  تجهیــزات  روزگاری 

در  آمریــکا  پایگاه هــای 

فرصــت  یــک  خاورمیانــه 

محســوب  آن کشــور  بــرای 

می شــد ولــی امروزتبدیــل 

بــه یــک تهدیــد خطرنــاک 

شده اســت،  امریــکا  بــرای 

ــه ترامــپ تاجــر  ــدی ک تهدی

را قبــل ازهــر اقدامــی بــه 

حســاب و کتــاب وا می دارد.

مدت زمان مطالعه: 8دقیقهموضوع: سیاسی 
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واقعــا  آرایــش،  ایــن  از  میــزان  چــه  و   

اســت. عملیاتــی 

 دسرســی نظامــی بــه فضــا مفهــوم هدایــت 

و ناوبــری را به ویــژه در زمینــه موشــک 

ــه طــور اساســی متحــول  هــای بالســتیک ب

مــی کنــد. از یــک دهــه قبــل، کابــوس امریکا 

ایــن بــوده کــه برنامــه موشــکی ایــران، 

ــی  ــتقل ایران ــری مس ــتم ناوب ــک سیس ــا ی ب

ــه فقــط  ــر ن ــن ام ــق شــود. ای در فضــا تلفی

دقــت موشــک هــا را بــه طــور معجــزه آســا 

ــی  ــق زمان ــک اف ــه در ی ــرد بلک ــی ب ــاال م ب

کوتــاه، بــا توجــه بــه تــوان موشــکی فعلــی 

ــا را  ــداف در فض ــدام اه ــکان انه ــران، ام ای

ــران خواهــد داد. ــه ای هــم ب

بــا  ایــران  کــه  هنگامــی  گذشــته  ســال 

موفقیــت آزمایــش پرتــاب یــک موشــک 

برایــان  رسگذاشــت  پشــت  را  بالســتیک 

هــووک، مناینــده ویــژه آمریــکا در امــور 

ــای  ــر آزمایش ه ــد تصاوی ــی ش ــران، مدع ای

ــول  ــی محص ــای ایران ــکی و جنگنده ه موش

ــاد  ــاه ۹۸ پهپ فتوشــاپ اســت، در خــرداد م

هوایــی  مرزهــای  وارد  هــاوک  گلوبــال 

ایــران شــد ایــن پهپــاد جــزو گران تریــن 

جاسوســی  پهپادهــای  غول پیکرتریــم  و 

آمریــکا محســوب می شــد کــه توســط ایــران 

ســاقط شــد بعــد از آن بــود کــه هــووک 

خــود  مضحــک  اظهارنظرهــای  بــه  پــی 

بــرد. کنــون هــم فرمانــده عملیات هــای 

ــت  ــاب موفقی ــد از پرت ــکا بع ــی آمری فضای

ــک  ــواره را ی ــن ماه ــور ای ــواره ن ــز ماه آمی

دوربیــن معلــق در فضــا خوانــد، عــالوه بــر 

ــاب  ــا پرت ــید ت ــم کوش ــپ ه ــد ترام او دونال

ایــن ماهــواره را کــم اهمیــت جلــوه دهــد، 

بــا ایــن حــال تــالش زیــادی از جانــب آن هــا 

ــکی  ــای موش ــا فعالیت ه ــت ت ــورت گرف ص

ــوه  داده و محــدود  ــی جل ــران را غیرقانون ای

کننــد، ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن 

اســت کــه اگــر دســتاوردهای فضایــی و 

موشــکی ایــران ســاختگی و ناچیزهســتند 

ــکا و تــالش  پــس حساســیت مســئولین امری

بــرای محدودســازی قــدرت موشــکی ایــران 

بــه چــه دلیــل اســت؟ آن هــم در رشایطــی 

کــه بایــد متــام حــواس مســئولین آن کشــور 

ــل مشــکالت موجــود در کشورشــان  ــه دلی ب

متوجــه خودشــان باشــد. بدون شــک شــاهد 

تغیــرو تحــوالت اساســی در جهــان خواهیــم 

بــود قــدرت آمریــکا بــا توجــه بــه مشــکالتی 

ــه  ــت و پنج ــا دس ــا آن ه ــا ب ــن روزه ــه ای ک

رفتــه،  تحلیــل  شــدت  بــه  می کنــد  نــرم 

ــور  ــن کش ــف ای ــدت ضعی ــه ش ــت ب مدیری

در مواجــه بــا کرونــا بــا بیــش ازدو میلیــون 

مبتــال وبیــش از صدهــزار قربانــی، روزنامــه 

لــس آنجلــس تایمــز ۵ هفتــه بعــد از شــیوع 

کرونــا در آمریــکا نوشــت: ایــن ۵ هفتــه 

گذشــت.  یک عمــر  انــدازه  بــه  کرونایــی 

ــیخته تر  ــم گس ــروز از ه ــکا ام ــه آمری جامع

ــش رســیده  ــری اســت. وقت ــان دیگ از هرزم

ــا  ــم م ــام دهی ــول را انج ــا کار معق ــه تنه ک

روش  بــه  میتوانیــم  و  متنفریــم  هــم  از 

ــه ۱۵  ــم و ب اتحادجامهیرشــوروی عمــل کنی

ــویم. ــل ش ــردان تبدی ــور خودگ کش

کاهــش قیمــت نفــت آمریــکا، وضــع وخیــم 

اقتصــاد کــه در کمــر از ۳مــاه، یــک نفــر از 

هــر۴ نفــر آمریکایــی بیــکار شده اســت، 

ــس از  ــی در دوران پ ــزارش CNN حت ــه گ ب

جنــگ جهانــی دوم کــه ماشــین صنعتــی 

متوقــف شــد چنیــن بیــکاری در ایــاالت 

ایــن  و  نداده اســت  رخ  آمریــکا  متحــده 

ــرده و رسارسی  ــات گس ــم اعراض ــر ه اواخ

علیــه تبعیــض نــژادی و اعــالم حکومــت 

نظامــی در ایــن کشــور کــه در ۷۵ســال 

ــور را  ــن کش ــت ای ــابقه بوده اس ــر بی س اخی

در رشایــط نامناســبی قــرار داده اســت. 

گفتــه ی  بــه  آمریــکا  در  اتفاقــات  ایــن 

ــت  ــی اس ــک واقعیات ــروز ی ــر انقالب:»ب ره

ــد  ــته می ش ــگاه داش ــان ن ــه پنه ــه همیش ک

این هــا چیــز جدیــدی نیســت، لجــن تــه 

حــوض می آیــد بــاال و خــودش را نشــان 

می دهــد ایــن طبیعــت آمریکایــی اســت 

ویتنــام  عــراق،  ســوریه،  افعانســتان،  بــا 

»بگذاریــد  کردنــد  را  کار  همیــن  و… 

همــه ی  حــرِف دل  ایــن  بکشــم«  نفــس 

ملت هایــی اســت کــه امریــکا بــه آن هــا 

ــی  ــرش آمریکای ــوق ب ــت. حق ــتم کرده اس س

ایــن اســت آن مــرد ســیاه ظاهــراً برشنبــوده 

امریــکا  و حقوقــی هــم نداشــته، ملــت 

ــد  ــی می کنن ــت و رسافکندگ ــاس خجل احس

ازکارهــای حکومــت آمریــکا«. در بیانیــه 

گام دوم مقــام معظــم رهــری فرمودنــد کــه 

امریــکا رو بــه احتضــار اســت، احتضــار بــه 

ــد،  ــرگ می باش ــل از م ــان دادن قب ــی ج معن

افــول امریــکا بــه معنــای نابــودی ایــن 

ــش  ــای کاه ــه معن ــه ب ــت بلک ــور نیس کش

ــر  ــذاری آن در کشــورهای دیگ ــوذ و اثرگ نف

کشــورها  حرف شــنوی  کاهــش  و  اســت 

و  بدتریــن  در  آمریــکا  اســت.  آن  از 

ــرار  ــود ق ــخ خ ــط تاری ــابقه ترین رشای بی س

گرفتــه و بــه جــرات میتــوان گفــت تاکنــون 

هیــچ کشــوری جــز ایــران جــرات تقابــل 

ــی  ــته و تقابل ــکا را نداش ــا آمری ــتقیم ب مس

کــه آن هــا را مجبــور بــه عقب نشــینی از 

اســت. کــرده  موضع هایشــان 

َر لَنــا هــذا َو مــا کّنــا لَــُه  ُســبْحاَن الَّــِذی َســخَّ

ُمْقِرنِیــَن.

»پــاک و منــزّه خدایــی کــه ایــن )انــواع 

کشــتی و مرکــب هــا( را مســّخر مــا گردانیــد 

ــم« /  ــر آن نبودی ــادر ب ــز ق ــا هرگ ــه م و گرن

ــه ۱۳ ــرف، آی ــوره زخ س

منابع : 

khamenei.ir

خرگزاری مهر

خرگزاری تسنیم 

ژه
 وی

ده
ون ر

پ

فروپاشــی  در  مــن   «

ــه  ــر ب ــش ت ــرب بی ــدن غ مت

ــا  ــی ه ــی غرب ــول درون تح

رو  جنگــی  تــا  امیــدوارم 

و  رشق  میــان  كــه  رو  در 

ــرب  ــا اســالم و غ ــرب و ی غ

ــرب از درون  ــد. غ روی ده

خواهــد پوســید و در خــود 

و  ریخــت  خواهــد  فــرو 

ــی در محــارصه  چــون عقرب

ــش، خــود خویشــن را  ی آت

نیــش خواهــد زد و كشــت«.

شهید آوینی 
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ســال گذشــته و ارســال مخفیانــه محمولــه 

هــای نفتــی بــا پوشــش نفتکــش گریــس ۱ 

ــف  ــاً توقی ــا و نهایت ــم پانام ــی و پرچ روس

آن در تنگــه جبــل الطــارق بــه دســت 

انگلیــس خبیــث را همــه مــا بــه خوبــی به 

یــاد داریــم. در آن روز هــا پــس از اینکــه 

جوابــی  التــامس  و  لبخنــد  دیپلامســی 

برابــر  در  توقیــف  سیاســت  نگرفــت، 

ــی  ــان انقالب ــت سبزپوش ــه دس ــف ب توقی

کلیــد خــورد و یــک نفتکــش انگلیســی در 

ــران توقیــف شــد.  تنگــه هرمــز توســط ای

پــس از ایــن اقــدام مقتدرانــه، نفتکــش 

ــر  ــا تغیی ــد و ب ــف درآم ــس۱ از توقی گری

ــزاز پرچــم  ــا ۱ و اهت ــان دری ــه آدری ــام ب ن

مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران بــر فــراز 

آن، بــه مســیر خــود ادامــه داد. ایــن واقعه 

امــا یــک اتفــاق مقطعــی بــا نتیجــه ای 

ــوان آن  ــاید بت ــود و ش ــدود نب ــی و مح آن

ــت.  ــران دانس ــی ای ــدار دریای را رشوع اقت

البتــه پــس از آن هــم، افتخــارات دیگــری 

در  و  ایــران  ملــت  دفــر رسافــزاری  در 

ــی الخصــوص  ــان و عل ــه جهانی ذهــن هم

ــران  ــت شــد و ای ــت، ثب ــن مل دشــمنان ای

قــدرت  رکــورددار شکســت  را  اســالمی 

ــار  ــود؛ از بی اعتب ــان من ــالی جه ــای پوش ه

ســازی تهدیــدات نظامــی آمریــکا بــا شــخم 

ــا دســتیابی بــه  زدن پایــگاه عیــن االســد ت

ــرار  ــی و ق ــه فضای ــای پیرشفت ــاوری ه فن

ــدار  ــران در م ــی ای ــواره نظام ــن ماه گرف

ــه  ــراً هــم ک ــق دشــمنان. اخی و رصــد دقی

ایــران پیــرشان شکســت تحریــم هــای 

ــت. ــده اس ــان ش ــطح جه ــکا در س آمری

کشــور  مطلــع هســتید  کــه  هامنطــور 

هــای ایــران و ونزوئــال، هــر دو تحــت 

ــروش  ــا ف ــا ب ــتند ام ــکا هس ــم آمری تحری

بنزیــن ایــران بــه ونزوئــال و ورود نفتکــش 

هــای ایرانــی بــه ســواحل ایــن کشــور، 

ــم  ــد تحری ــوار هــای بلن ــن دی ــع ای در واق

آمریــکا و هژمونــی آن در جهــان بــود کــه 

فــرو ریخــت و نشــان داد مثــره مقاومــت 

زمانــی  اســت.  پیــروزی  ایســتادگی،  و 

پروپاگانــدای  طریــق  از  هــا  آمریکایــی 

رســانه ای خــود در دنیــا فریــاد مــی زدنــد 

کــه »ایــران حق صــادرات نفت نــدارد و ما 

تــا جایــی کــه بتوانیــم از ایــن کار جلوگیری 

میکنیــم«. و البتــه بســیاری از کشــور هــای 

بــا  همــگام  و  هم صــدا  هــم  اروپایــی 

ــن حــرف هــا را  ــدای کدخدایشــان، همی ن

ــس از  ــا امــروز و پ ــد. ام تکــرار مــی کردن

مشــاهده ی منونــه هــای فــراوان از اقتــدار 

ایرانیــان، رســانه هــای غربــی هــم لــب بــه 

اعــراف گشــوده انــد کــه دیگــر منــی تــوان 

در مقابــل ایــران دســت بــه هــر اقدامی زد 

چــرا کــه از عواقــب ســخت آن بیمناکنــد. 

عبــارات زیــر بخــش هایــی از تحلیــل هــای 

چنــد کارشــناس در رســانه هــای غربــی 

دربــاره ماجــرای نفتکــش هــای ایرانــی 

ــال  ــه ونزوئ ــران ب ــن از ای ــادرات بنزی و ص

ــر  ــه اگ ــت ک ــل اس ــیار محتم ــت :»بس اس

آمریــکا در دادوســتد کامــال قانونــی ایــران 

و ونزوئــال مداخلــه کنــد، آنهــا بــه تحقیــر 

کننــده تریــن شــکل ممکــن علیــه آمریــکا 

ــد.«  ــی کنن تالف

»در صورتــی کــه آمریــکا دســت بــه اقــدام 

تحریــک آمیــزی بزنــد و راه کشــتی هــای 

ــد  ــی توان ــم م ــران ه ــدد، ای ــی را ببن ایران

ــول  ــک تح ــن ی ــدد؛ ای ــز را ببن ــه هرم تنگ

جــدی اســت….« 

ــت و  ــا هوی ــی ب ــش ایران ــج نفتک ورود پن

پرچــم پرافتخــار ایــران اســالمی، بــدون 

بــه  کاری،  پنهــان  و  اختفــا  هیچگونــه 

دریــای کارائیــب و رســیدن بــه چنــد صــد 

کیلومــری وزارت خزانــه داری آمریــکا کــه 

مرکــز فرماندهــی تحریــم هــا علیــه ایــران 

ــدی از  ــت، دوران جدی ــایر کشورهاس و س

اقتــدار ایرانــی را بــه رخ جهانیــان کشــاند؛ 

ــت  ــامن مقاوم ــره ی گفت ــه مث ــی ک دوران

ــه  ــه ب ــره و البت ــامن مذاک ــه گفت ــت ن اس

لطــف آن همــه دیدنــد کــه آنچــه نتیجــه 

ــا آمریکایــی  بخــش اســت نــه قــدم زدن ب

برابــر  در  ایســتادن  مقــاوم  بلکــه  هــا، 

ــز  ــه ج ــانی ک ــا کس ــه ب ــرا ک ــت؛ چ آنهاس

زبــان زور چیــزی منــی فهمنــد، منــی تــوان 

جــز بــا موشــک هــای فــرود آمــده در 

ــت. ــخن گف ــد س ــن االس عی

ِز صالبِت ایراِن جوان

وقتی»اقتدار ایرانی « کلیِد گره گشاِی قفِل تحریم هاِی آمریکایی می شود...

زمان مطالعه: 8 دقیقه موضوع: سیاسی_اقتصادی 

خانم طیبی 
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ــران  ــن ای ــا فــروش بنزی ب

ورود  و  ونزوئــال  بــه 

نفتکــش هــای ایرانــی بــه 

ســواحل ایــن کشــور، در 

ــای  ــوار ه ــن دی ــع ای واق

ــکا و  ــم آمری ــد تحری بلن

هژمونــی آن در جهــان 

ــود کــه فــرو ریخــت و  ب

نشــان داد مثــره مقاومت 

پیــروزی  ایســتادگی،  و 

ــت. اس
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امنیــت نفتکــش هــای ایرانــی در اقیانــوس 

ــاط  ــکا روزگاری آن را حی اطلــس کــه آمری

خلــوت خــود میخوانــد و امــروز بــا حضــور 

ــه  ــت، نتیج ــده اس ــلوغ ش ــا ش ــی ه ایران

اقتــدار نظامــی و مقابلــه بــا زورگویــی 

هــای ترامــپ قــامر بــاز و همپیامنانــش در 

دیگــر نقــاط جهــان اســت. وقتــی سیاســت 

»فریــز در برابــر فریــز« کــه چنــدی پیــش 

فرانســه، بــا وعــده تخفیــف نســبی تحریم 

ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــت و ب ــروش نف ف

ــس از  ــران پ ــدات برجامــی ای کاهــش تعه

ــود، رد و  ــرده ب ــرح ک ــکا، مط ــروج آمری خ

بــه سیاســت »توقیــف در برابــر توقیــف« 

غــذای  برابــر  در  نفــت  شــد،  تبدیــل 

ــادرات  ــروش و ص ــه ف ــم ب ــی ه اینستکس

ــدل گشــت. ــن ب بنزی

ــادرات  ــر ص ــه تی ــه اینک ــل توج ــه قاب نکت

بنزیــن بــه ونزوئــال، هــدف دیگــری را 

هــم نشــانه رفــت و آن حــذف دالر از 

معامــالت و تجــارت جهانــی اســت کــه 

بیفتــد،  اتفــاق  وســیع  ســطح  در  اگــر 

ــول  ــه اف ــکاِی رو ب ــکاِر آمری ــاِد بده اقتص

ــل  ــه ورشکســتگی کام ــش ب ــش از پی را بی

نزدیــک خواهــد کــرد.

امــا چــه شــد کــه ایــراِن در تحریــم، خــود 

ــای  ــرآورده ه ــن و ف ــده بنزی ــه صادرکنن ب

نفتــی بــدل شــد؟!

شــاید ریشــه ایــن موضــوع در تفکــری 

ــش  ــا پی ــال ه ــامران س ــر ج ــه پی ــد ک باش

بیــان فرمــود و جوانــان انقالبــی امــروز آن 

را اجرایــی منــوده انــد . امــام خمینــی)ره( 

بــاور  امــور،  متــام  :»اســاس  فرمودنــد 

انســان اســت«. ایــن خودبــاوری در وجــود 

ــه  ــرد ک ــوم کاری ک ــرز و ب ــن م ــان ای جوان

خلیــج  ســتاره  پاالیشــگاه  ســاخت  بــا 

فــارس بــه همــت قــرارگاه ســازندگی خاتــم 

ایــران  شــدن  خودکفــا  و  االنبیــاء)ص( 

در تامیــن نیــاز بنزینــی کشــور، امــکان 

صــادرات ایــن فــرآورده نفتــی هــم فراهــم 

شــود و همیــن مهــم باعــث شــد تــا امــروز 

بازتــاب درخشــش ســتاره خلیــج فــارس را 

ــیم.  ــاهد باش ــب ش ــای کارائی در دری

بــه عنــوان نکتــه آخــر خوبســت بــه ایــن 

ــال  ــه ونزوئ ــم ک ــه کنی ــم توج ــوع ه موض

بزرگریــن دارنــده ذخایــر نفتــی جهــان 

اســت و تــا قبــل از اعــامل تحریــم هــا بــر 

ایــن کشــور، درآمــد نفتی رسشــاری داشــته 

عرضــه  را  جهــان  بنزیــن  ارزان تریــن  و 

می کــرده اســت امــا تحریــم هــای آمریــکا 

کار را بــه جایــی رســانده کــه میــزان تولیــد 

بنزیــن در ونزوئــال بــه شــدت بحرانــی 

ــن  ــوان تامی ــر ت ــور دیگ ــن کش ــده و ای ش

ــه  ــه ب ــدارد. توج ــود را ن ــی خ ــاز داخل نی

ایــن مســئله زمانــی جالــب مــی شــود کــه 

بــا خــود بیندیشــیم کشــوری کــه بنزیــن و 

فــرآورده هــای نفتــی را بــه ونزوئــال صــادر 

کــرده، جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه 

ــش از  ــدت بی ــه م ــالب و ب ــد از انق از بع

چهــل ســال اســت کــه تحــت شــدیدترین 

و ســخت تریــن نظــام تحریمــی جهــان 

قــرار گرفتــه؛ تحریــم هایــی کــه بــه اذعــان 

ــابقه  ــی س ــخ ب ــول تاری ــان در ط کارشناس

اســت. 

و تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن 

.. مجمل.
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ایــن  ریشــه  شــاید 

موضوع در تفکری باشــد 

ــال  ــامران س ــر ج ــه پی ک

هــا پیــش بیــان فرمــود و 

ــروز  ــی ام ــان انقالب جوان

منــوده  اجرایــی  را  آن 

ــی)ره(  ــام خمین ــد . ام ان

ــام  ــاس مت ــد :»اس فرمودن

انســان  بــاور  امــور، 

اســت«.

منابع:

مرشق نیوز

 کاوش مدیا 
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ــد، آن دســته از  ــا عمــق وجودمــان نفــوذ میکن ــه دل می نشــیند و ت ــی ب ــد کــه بعضــی از آدم هــا حرف هایشــان خیل ــن توجــه کرده ای ــه ای ــون ب تاکن

آدم هایــی کــه مبانــی معرفتــی عمیقــی دارنــد و انســان و اســتعدادهایش را بــه خوبــی شــناخته اند، هامن هایــی کــه حرفهایشــان مطابــق بــا فطــرت 

و وســعِت روح ابــدی انســان اســت، ســخن اســتاد اصغــر طاهــرزاده دقیقــاً از همیــن جنــس اســت.

ایشــان در اصفهــان متولــد شــدند و پــس از اخــذ دیپلــم در رشــته زمیــن شناســی وارد دانشــگاه اصفهــان شــدند و در همیــن ســال پــس از آشــنایی بــا 

مبانــی فکــری امــام خمینــی )ره( و کتــاب والیــت فقیــه، یگانــه محــور زندگــی خــود را دیــن تعیــن منودنــد. بعــد از دانشــگاه تحصیــالت حــوزوی را 

رشوع کردنــد و در ایــن زمینــه فعالیت هــای خــود را ادامــه دادنــد، در متــام ایــن ســال ها دغدغــه اصلــی ایشــان توجــه بــه فرهنــگ عمیــق و نــاب 

اســالمی و فهــم و ارائــه آن بــوده اســت. اســتاد در حــال حــارض بــا متــام وجــود درحــال تربیــت بســیاری از نوجوانــان و جوانــان هســتند. یکــی از 

مباحثــی کــه اســتاد بیشــر از دیگــران بــر روی آن تاکیــد و توجــه بســیار داشــته اند، مســئله ی انســان شناســی اســت و یکــی از کتاب هــای ایشــان در 

ایــن زمینــه، کتــاب جــوان وانتخــاب بــزرگ اســت. دوران جوانــی، جدی تریــن دوران زندگــی بــه حســاب می آیــد و جوانــان در ایــن دوران بــا ابعــاد 

جــدی زندگــی خــود رو بــه رومی شــوند، یکــی از نشــانه هــای جوانــی، انتخاب هــای بزرگــی اســت کــه فــرد جــوان دارد. کتــاب جــوان وانتخــاب بــزرگ 

ــه انتخاب هــای  ــه ایــن موضــوع پــی بــرد کــه چگون ــا خوانــدن ایــن کتــاب مــی توانــد ب بــه مســئله ی جــوان و جوانــی پرداخته اســت و خواننــده ب

ــا بــه ســعادت واقعــی  واقعــی را از انتخاب هــای غیرواقعــی تشــخیص دهــد و چگونــه مســیر اصلــی زندگــی خــود را بیابــد و در آن قــدم بــردارد ت

برســد. عمــر محــدود انســان ایــن مجــال را بــه مــا منی دهــد کــه در همــه ی راه هــای درســت و غلــط قــدم بگذاریــم و پایــان راه هــم، همــه عاقبــت 

ــد کــه انســان های ســعادمتند  ــار راهــی را انتخــاب می کن ــا اســتفاده از عقــل و اختی ــال ســعادت و خوشــبختی اســت ب ــه دنب ــر شــویم، آنکــه ب بخی

ازآن گــذر کرده انــد، جوانــی مرحلــه ی انتخــاب اســت، انتخــاِب راهــی کــه تــو را بــه نتیجــه ای  واقعــی برســاند، پــس اگردرمرحلــه ی جوانــی هســتی و 

ــن اســت،  ــن و ایمن تری ــی کــدام راه رسیع تری ــی منی دان ــا حت ــه چــه هدفــی برســی و ی ــد ب ــی بای ــرار داری و منی دان ــان ق ــن جه ــی کجــای ای منی دان

بــه شــام توصیــه می کنــم، توصیــه میکنــم، توصیــه میکنــم کــه خوانــدن کتــاب جــوان وانتخــاب بــزرگ را در اولویــت کارهــا قــرار دهیــد. کتــاب جــوان 

ــا اطمینــان در راه درســت برداریــم، زمــان  وانتخــاب بــزرگ یــک جــزوه 78 صفحــه ای اســت؛ امــا بــه  مــا کمــک می کنــد کــه قدم هایــی بــزرگ و ب

زیــادی از شــام منیگیــرد، جوانــی رسیــع مــی گــذرد مبــادا دچــار غفلــت شــویم.

قسمتی از کتاب جوان وانتخاب بزرگ: 

وقتی انسان، انتخاب بزرگ در زندگی ندارد...

قــرآن مــی فرمایــد: ای انســان ها! بــازی بکنیــد، ولــی بدانیــد و بــه یــاد داشته باشــید کــه بــازی، بــازی اســت. بــازی موقعــی خطرنــاک و غیــر مفیــد 

اســت کــه آن را بــازی ندانیــم و آن را اصــل زندگــی خــود قــرار دهیــم. شــام همــه بایــد بــازی کنیــد، امــا اگــر بــازى بــه عنــوان قســمت جــدى زندگــی 

شــد، ایــن خیلــی خطرنــاك اســت چــون در آن صــورت دیگــر بــه فکــر انتخــاب بــزرگ زندگیتــان کــه بایــد بــه وســعت بُعــد ابديتــان باشــد، نخواهیــد 

ــد جــدى زندگیشــان  ــه بُع ــازی هایشــان ب ــه ب ــه جهــت آن اســت ک ــی کُشــت و کُشتارمی شــود ب ــود. اینکــه امــروز می شــنوید در بازي هــاي جهان ب

تبدیــل شده اســـت و انتخــاب بزرگشــان بازی هــا ورسگرمی هایشــان شــده! اگــر انتخــاب بزرگتــان فقــط موفقیــت در زندگــی ایــن دنیایــی بشــود، ایــن 

خطــر را بایــد بــراى خودتــان احســاس کنیــد کــه چگونــه بــراي امــوري حقیــر ایــن همــه انــرژي رصف می کنیــد. اگــر خانــه و پــول و شــهرت، انتخــاب 

بزرگتــان بشــود، چیزهــاى حقیــری را بــه جــاي انتخــاب بزرگتــان قــرار داده ایــد، اگــر این چنیــن شــد وقتــی بــه مرحلــه ی ســاملندی رســیدید بــه انســانی 

رسخــورده و مأیــوس تبدیــل می شــوید. علّــت اینکــه عــده ای از ســن چهــل ســالگى بــه بعــد مأیــوس و شکســت خورده انــد ایــن اســت کــه جوانــی 

خــود را درســت مدیریــت نکرده انــد و بــه انتخــاب بزرگــی کــه در شــأن جوانیشــان بــوده و مناســب بــا بُعــد ابديشــان بایــد مــی بــود، دســت نزده انــد.

خانم نوری 

یک کتاب متحول کننده 

جوانی رسیع می گدزد، مبادا دچار غفلت شویم و به دنبال هدف های پوچ و توخالی برویم...

جدی تریــن  جوانــی،  دوران 

دوران زندگــی بــه حســاب 

در  جوانــان  و  می آیــد 

ابعــاد  بــا  دوران  ایــن 

ــه  ــود رو ب ــی خ ــدی زندگ ج

رومی شــوند، یکــی از نشــانه 

ــای  ــی، انتخاب ه ــای جوان ه

بزرگــی اســت کــه فــرد جــوان 

دارد. 

مدت زمان مطالعه: 5 دقیقهموضوع: معرفی کتاب 

در  اصغرطاهــرزاده  کتاب هــای 

به صــورت  طاقچــه  اپلیکیشــن 

ــل دریافــت می باشــند. ــگان قاب رای
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پنبــه اش  مزرعــه ی  بــه  خطــاب  بخشــی   رحمــت 

می میریــد،  وگرنــه  نخوریــد  آب  ایــن  از  می گویــد: 

پنبه هایــی کــه نــاز داشــتند همگــی مردنــد، آب، شــور 

ــه اشــتباه  ــب ســد ب ــر تخری ــه در اث ــود آِب شــوری ک ب

پنبه هایــی  بــود.  مــردم شــده  مزرعه هــای  روانــه ی 

کــه همــه یــک شــبه رشــته شــدند. کشــاورزان داغــدار 

ــنیده  ــد، ش ــراض کردن ــدار پنبه هایشــان، اع شــدند داغ

نشــدند اعــراض کردنــد پاســخگویی نیافتنــد. ایــن 

ــم خــروج حامتــی کیاســت کــه امســال در  ماجــرای فیل

جشــنواره فجــر حضــور داشــت و هم اکنــون در ســینام 

آنالیــن اکــران می شــود. کشــاورزان ســخت ترین راه 

ــار ســفر بســتند، تراکتورهایشــان  ــد  ب را انتخــاب کردن

را بــه دل جــاده زدنــد کــه برونــد پاســتور، اعراضشــان 

بــه گــوش رئیــس جمهورشــان. روایــِت  را برســانند 

خــروج، روایــت مردمــی اســت کــه گِلــه دارنــد، اعــراِض 

ــد  ــت کرده ان ــت خدم ــن مملک ــه ای ــد، ب ــق دارن ــه ح ب

عاشــق رسزمینشــان هــم هســتند ولــی اعــراض دارنــد، 

اعراضاتــی کــه همیشــه کســانی هســتند کــه از مســیر 

اصلــی منحرفشــان کننــد و در آخــر هــم برچســب 

اغتشاشــگر بــه همــه بزننــد و اعــراض مــردم گــم 

شــود در ایــن آشــفته بــازار. رحمــت بخشــی امــا آرام و 

ــد  ــود می خواه ــنیده ش ــا ش ــرود ت ــد ب ــور می خواه صب

ــه بلنــدای  ــد کــه ایــن مملکــت یــک خــالء دارد ب بگوی

تاریــخ، می خواهــد بگویــد ســازوکاری نیســت بــرای 

شــنیدن اعراضــات جمعــی  و شــکایات مــردم، ســازوکار 

می شــود.  غیزانیــه  خــروِج  باعــث  کــه  نداشــته ای 

غیزانیــه ســال ها مطالبــه داشــت، اعــراض داشــت، آِب 

خــوردن نداشــت امــا شــنیده نشــد شــاید هم نخواســتند 

و نگذاشــتند کــه شــنیده شــود، غیزانیــه زخمــی بــود کــه 

ــاز کــرد، صــدای مــردم مظلومــی کــه کم تریــن  دهــن ب

حقشــان در میــان ســهم خواهی عــده ای گــم شــد. 

ــم  ــان کنی ــک کاری را بی ــی ی ــم راحت ــی می خواهی وقت

ــت  ــوردن اس ــل آب خ ــه مث ــم ک ــی کنی ــبیه م آن را تش

امــا آب  خــوردن در غیزانیــه راحــت نیســت ســخت 

اســت. کــدام یــک از مــا از ایــن مشــکالت خــر داشــتیم 

و ایــن مشــکالت را شــنیده بودیــم؟ امــا غیزانیــه شــنیده 

ــک روز  ــرد، ی شــد چــون ســخت ترین راه را انتخــاب ک

بایــد بــرای شــنیده شــدن بــه جــاده بزنــی مثــل رحمــت 

بخشــی در فیلــم خــروج  و یــک روز دیگــر بایــد مثــل 

ــک  ــا  ی ــی کی ــروج حامت ــدی.  خ ــاده را ببن ــه ج غیزانی

تلنگــر بــود آن جــا کــه پایــان فیلــم گفتــه شــد بــر اســاس 

ــس  ــد پ ــه بای ــری ک ــت، تلنگ ــی اس ــتان واقع ــک داس ی

ــی  ــه و فردای ــروز خــروج غیزانی ــه ام ــامن باشــد ک ذهن

دیگرخــروِج جایــی دیگــر. بایــد کانالــی باشــد تــا مــردم 

بتواننــد اعراضــات جمعی شــان را پیگیــری کننــد، یــک 

ــی  ــه راحت ــر شــکایت شــخصی داشــته باشــد ب ــرد اگ ف

می توانــد پیگــری کنــد امــا یــک مطالبــه ی عمومــی 

چطــور بایــد پیگیــری شــود؟ مناینــدگان مجلــس و قــوه  ی 

ــع  ــرای رف ــند ب ــی باش ــال تحول ــه دنب ــد ب ــه بای قضائی

ــکالت  ــدن مش ــنیده ش ــرای ش ــردم، ب ــکالت م ــن مش ای

غیزانیــه، کشــاورزاِن محصــول از دســت داده، پنــاه 

نداشــن آســیه پناهی هــا، مردمــان محــروم مناطــق 

مــرزی و… و متعاقبــاً بایــد پیگیری هــای الزم بــرای 

ــردم وجــود داشــته باشــد.  ــع مشــکالت م رف

خــروج حامتــی کیــا اگرچــه بــه جذابیــت فیلم هــای 

درقســمت هایی  فیلــم  اگرچــه  نیســت  قبلــی اش 

ــرای  ــت ب ــاز اس ــک گام آغ ــا ی ــود ام ــت می ش یکنواخ

خــروِج  باشــد  محــور  مســئله   بایــد  کــه  ســینامیی 

حامتی کیــا جــزو اولین هــای ایــن سینامســت. »ایــن 

فیلــم از قضــا یــک فرآینــد دیگــر را هــم ترشیــح 

ســطوح  از  اول  وهلــه  در  مــردم  اینکــه  می کنــد. 

از  ســپس  می شــوند.  ناامیــد  دولتــی  نظــام  پاییــن 

و  اســتان  اســتاندار  از  ســپس  شهرســتان،  فرمانــدار 

ــه  ــاً ب ــد می شــوند، نهایت ــر ناامی ــه از وزی ــی هــم ک وقت

بــرای  رساغ رئیس جمهــور می رونــد. گرانیــگاه مهــم 

ــت.  ــه اس ــن مرحل ــه ای ــیدن ب ــی، رس ــام سیاس ــر نظ ه

مرحلــه ای کــه مردمانــش ایــن احســاس را داشــته باشــند 

کــه صدایشــان در الیه هــای پاییــن نظــام دولتــی و 

سیاســی شــنیده منی شــود و آخریــن امیــد را ســطح 

کالن نظــام می داننــد! مرحلــه ای کــه مرحلــه خطرناکــی 

می آیــد.  حســاب  بــه  سیاســی  نظــام  هــر  بــرای 

فیلــم  ایــن  در  توانســت  حامتی کیــا  کــه  هشــداری 

ــت  ــش و مثب ــه امیدبخ ــد. نکت ــش ده ــی منای ــه خوب ب

ــیاری  ــالف بس ــر خ ــا ب ــه حامتی کی ــت ک ــن اس ــم ای فیل

از فیلم هــای بــه منایــش درآمــده در ایــن جشــنواره 

کــه پایانــی ناامیدکننــده دارنــد، در ناامیــدی و ضعــف 

ــن  ــد و از ای ــی منی مان ــی باق ــه اجتامع ــامد و رسمای اعت

ــور  ــه چط ــد ک ــان می ده ــد و نش ــور می کن ــطح عب س

ــبت  ــی اش نس ــامد و رسمایه اجتامع ــه اعت ــه ای ک جامع

بــه نظــام سیاســی را از دســت داده، چطــور امیــد 

ــازوکارهایی  ــا س ــازد و ب ــان می س ــد، قهرم ــق می کن خل

ــور از رشایــط موجــودش  ــرای عب ــرات ب ــال تغیی ــه دنب ب

مــی رود«*. و اگــر غیزانیــه خــروج کــرد بــه خاطــر ایــن 

بــود کــه امیــد داشــت بــه تغییــر دادن وضــع موجــود.

خروجِ غیزانیه

مدت زمان مطالعه: 5 دقیقهموضوع: فرهنگی-اجتامعی 

یک روز باید برای شنیده شدن به جاده بزنی مثل رحمت بخشی در فیلم خروج  و یک روز دیگر باید مثل غیزانیه 

جاده را ببندی.

گرانیــگاه مهــم بــرای هــر نظــام 

ــه  ــن مرحل ــه ای سیاســی، رســیدن ب

اســت. مرحلــه ای کــه مردمانــش 

ایــن احســاس را داشــته باشــند کــه 

پاییــن  الیه هــای  در  صدایشــان 

نظــام دولتــی و سیاســی شــنیده 

منی شــود و آخریــن امیــد را ســطح 

کالن نظــام می داننــد! مرحلــه ای 

بــرای  خطرناکــی  مرحلــه  کــه 

هــر نظــام سیاســی بــه حســاب 

یــد.  می آ

خانم جهانگرد 

*تحلیل سجاد فتاحی در برنامه نقد نو 



دمنوش زعفران

ایــن دمنــوش بــرای تقویــت حافظــه و ســلول های 

مغــزی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

همچنیــن دمنــوش زعفــران خاصیــت اشــتها آوری 

ــوارش و  ــتگاه گ ــرد دس ــود عملک ــر در بهب و موث

هضــم غــذا نیــز دارد.

ایــن دمنــوش بــه علــت فــرح بخــش بــودن 

دارد. افرسدگــی  و  اضطــراب  ضــد  خاصیــت 

مغزتو به کار بنداز

معرفی خوراکی هایی که در دوران امتحانات به تقویت حافظه شام کمک می کنند.

دمنوش دارچین

ایــن دمنــوش عــالوه بــر تقویــت حافظــه، خاصیت 

تحریــک اعصــاب، آرامــش بخــش، تقویــت کننــده 

معــده، کاهنــده درد کمــر و مفاصــل، ترسیــع 

افزایــش  بخــش،  نیــرو  کننــده جریــان خــون، 

دهنــده فشــار خــون، ضــد دلهــره و ضــد بــوی بــد 

ــان دارد ده

مویز 

ــواد  ــه م ــت و از جمل ــمش اس ــی کش ــز نوع موی

ــه شــامر مــی  ــده حافظــه ب ــت کنن ــی تقوی غذای

عملکردهــای  تقویــت  بــرای  گذشــته  از  رود. 

مغــزی خصوصــا بــرای کــودکان، آنهــا را بــه 

ــز  ــد. موی ــرده ان ــی ک ــه م ــز توصی ــوردن موی خ

رسشــار از ویتامیــن هاســت و مــی توانــد از 

بــروز بســیاری از بیــامری هــا از جملــه آلزایمــر 

ــن  ــه داش ــد ب ــی خواهی ــر م ــد. اگ ــگیری کن پیش

حافظــه قــوی معــروف باشــید، مویــز را فرامــوش 

ــد.  نکنی

دمنوش گلپر 

خوردن گلپر ذهن را باز و حافظه را زیاد و 

نسیان را کم می کند.

 گلپر عالوه بر تقویت کننده عالی حافظه،مفید 

برای قوه قلب و عروق، اشتها آور، کمک به 

هضم غذا، شفابخش بیامری یرقان، پاکسازی 

کبد و دفع صفرا، تداوم آن برای سوزاندن 

چربی های بدن است؛ هم چنین ضدرصع قوی، 

ضدفراموشی، ضد تنبلی معده، ضدجوش است

زمان مطالعه : 2 دقیقه موضوع: سبک زندگی 

خانم جندقیان 
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ایــران  ملــت  قطعــی  گزینــه ی 

ــت  ــکا اس ــل آمری ــت درمقاب مقاوم

وادار  او  رویارویــی،  ایــن  در  و 

عقب نشــینی،  بــه  شــد  خواهــد 

ایــن رویارویــی، رویارویــی ارداه هــا 

اســت و ارداه ی مــا از آن هــا قوی تــر 

اســت.

                           رهر انقالب 
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حضور تنها برای مدعوین مجاز است. 

دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی


