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خواستتتا ایتن  سالم اگه راستشو بخوایین، اولش که می

متنو بنویسا یکا دستتا لتیدیتب، بتد ختودم گتمتتتا،  تا 

 دی من  مه کتدب خونن، یعنی یه دقیقه  تا وتو  ای دانشکبه

کنن.  مه ا ل فن  ستتنتب. ا تن   دی مجددی ولف نمی شبکه

عهب اخوت خد ی بستن بد کتدب. بعب عالوه بتی ایتن داستتتد  

 تدی ونتنتی و  )عهب اخوت( بد فول آلبوم )آثدر(  مه نویسنبه

اجنبی آشند . ا ال بگی ج میگن جیج اورول، بگی ق متیتگتن 

 .قلعه حیواندت. ا ن یه وضیه

 دی کتدب نبیبه  ا یکا یدد میگیفتن. مثتال یتدد  کدش اروپدیی

میگیفتن یه نمدیشگده کتدب بیگزار کنن. البته نمتدیشتگتد شتو  

رسه. حیف کته ایتن   یچ وقت به گید پدی نمدیشگده مد که نمی

 د نمیبونن مد بد چه مشقتی نتمتدیشتگتده بتیگتزار  کتدب نبیبه

 .کنیا می

 د پی اد کتدبه، بعب حدال اگته  وایسد ووضیح ببم. مثال نه اینکه غیفه

ات بشه که دیگه  یچی، ا ال ود شعدع  دو کیلومتیی نته  وو وشنه

ای.  یتچتی کته  کیده دمینی سیخ ای، نه سیب ای، نه غیفه مغدده

 . یچی

 مین استبالل خوبیه که متوجه شیا اشتیدق میدم فتقتب بته 

 .خدنی کتدب خییبنه. عمیا  ا کسی حواسش به کسی پیت بشه

یه مشکل دیگه  ا وحییمه )ربطشا به خودم میبونه( ایتنتد رو 

 .گمتا، اال  بهتیه که اد مقبار کتدب خونبنمو  بگا

 .گی نه؟ بزار ووضیح ببم سدعت. ودده این حباقلشه. می 5رودی 

دیبی یه عبه وو متیو  نبدفیی وو گوششونه؟ ایند کتدب  ووتی 

 .ام بد  بای مخملی میحوم شکیبدیی گوش میب .  مه

یه عبه دیگه  ستن انقب سیشو  مشغول کتدب خونبنه، بعتیتی 

مدنع بستته شتب  درب قتطتدر ” مواقع حواسشو  نمیشه  ی 

 “میشن.

 ...بعبش اد حجا کتدب خونبنمو  نگمتا حدال

 محمتو  بتیای  052نه که کالس کدریمو  بدالس، کتدبدی دیی 

 .سدله02ود 6گیوه سنی 

مدم انقبر مسلطیا به کتدب خونب  که سطحمو  رستیتبه بته 

 .خونیا جدیی که ودریخ بلعمی رو ببو  وپق اد رو می

 .به خبا اگه دروغ بگا سنگ شا

اد وقتی وارد دانشگده شبم فقب به فکی درس بتودم و چتو  
 ...   خواستا شهیستد  نیم، اومبم دانشگده آداد می

خیدل کته  تیتچ   دی بی نمد د و دانشجو بگذریا اد بیخی استدد
ختیتدلتی و   بفی بیای دنبگیشو  نبار  و اعصدب آدم رو بد بی

 کنن.   دشو  خورد می ومدووی بی
من به جز درس خونب  ووی دانشگده، خودم رو درگیتی چتیتز 

 د راه   دیی که دانشجو کیدم. حتی نسبت به بیندمه ای نمی دیگه
 اعتند بودم.  انباختنب بی می

ووی یکی اد رود دی اولیه ویم جبیب، بعب اد چنب رود ستختتتی 
خواد درست شته( وقتتتی  دونا کی می انتخدب واحب )که نمی

رفتا ندخودآگده نتگتد تا بته   دی دانشگده بدال می داشتا اد پله
ستمتی ” پوستیی دوخته شب که بد ویتی بزرگ نوشته شبه بتود 

مکثی کیدم و وقتی وارد کتالس “.  دیدروی و سیدحتی را ید  نور 
شبم، دوستا دربدره اردو ادم سوال کید؛ من  ا گتمتتتا نته، 

وونا بیدم! ووذ نا این بود که یه بیدبو  بی آب و علتف بتد  نمی
چهدر ود ووپ و وتدنتو و یته ستیی آدم کته متن ا تال 

فهممشو ، چه اردویی میتونه بدشه؟! اد نیفی  ا دوستت  نمی
داشتا اد این فیدی یکنواختی که بیا خودم سدخته بودم بیتیو  

 بیدم، بیای  مین  ا یار دوستا رو پذییفتا.

 بدالخیه ثبت ندم کیدم و رود حیکت فیا رسیب.
فیدی اردو به قبری  میمی  بود کته ا تال انتتت تدرش رو  

نباشتا. چنب رودی که مندنق جنگی بودم وصورم نستبتت بته 
 دیی عتبتور  اردو به کل وغییی کید. وقتی اد محل شهددت جوا 

کیدیا که  ا سن و سدل من و دوستدنا بودنب احسدس دین  می
 تد در  . راوی مندنق عملیدوی اد شور و حدل ردمتنتبه  کیدم می

وی متجتذوب  وی و بیش کید و من بیش شب عملیدت  حبت می
 دی جنتگ  . دمدنی که بد دوستد  به وو وو شهی  شبم شهبا می

 دی آداد ستددی و یتد  ددیا و دربدره عملیدت دده میدی سی می
شب، یو حس غیور بته متن دستت  دفدع اد شهی  حبت می

داد، حسی که ا ال قدبل وصور نبود. در واقع دیب  منتدنتق  می
داد که وتد بته  عملیدوی، دیب جبیبی اد دفدع مقبس به من می

حدل در  یچ فیلا و ید مستنبی مشد به نکیده بودم. این سمتی 
بود، خدص نه به معنتدی ستمتیی  »سمی خدص«بیای من یو 

گیا  ید نددر. بلکه به معندی سمیی سدده، ولی در عین حدل پتی 
 اد عشق و معیفت.

این سمی ونهد سمی دورا  دانشجویی من بود کته  تیتچ وقتت 
 تدی  فیاموشش نکیدم. سمیی ندخواسته که یکی اد ختواستتته

 بعبی ومدم عمیم  ست.

 ::مصطفیمطیعی::

ودریخ، به مکه رسیبه است ود شیوعی دیگیگونه را رقا بتزنتب؛  
آغددی دیگیگونه در خدکی آفتدب سوخته، در خدکی وشنه، در  
خدک آکنبه اد دختیا  دنبه به گور، در خدک آردو تدی دیتی  

 خدک.  
 تد را بته ختوانتب     ودریخ ایستدده است ود بنویسب؛ ود پنجیه  

 د را به شنیب . ایستدده استت وتد در دل    فیاخوانب و کوچه 
  د، نور جدری کنب.    د و سنگییزه    خیه 

ودریخ، به مکه رسیبه است و کسی اد آسمد  بته دمتیتن پتد  
  دیی اد روشنی و نور آکنبه.   گذارد. بد دست   می 

فییددگی آدادی، فییددگی عشق و آدادگی است؛ این که اد دامتن  
گذارد و افالک، پد به پدی او حتیکتت  خدک مکه می     ودریخ، پد بی 

 کننب.   می 
نقطه ثقل ودریخ است؛ این که ابتی تد، بتی فتیادش ستدیته  

 دیش به فتییتدد آمتبه و    گستیانب، این که قلا در دست  می 
 “اقیأ ”گویب:    می 

 تدی وتو    اینو، وو پیدمبی خبایی و راه آستمتد ، اد دستت 
 گذرد.   می 

ایستب ود شیوعی دیگیگونه را رقا بتزنتب، وتد    ودریخ در مکه می 
 بایی رسد، در گوش خدک بپیچب، ود آردو دی دنبه بته گتور  

 شبه را اد خدک، بییو  کشب، ود اد خدک، به افالک پل بزنب. 
 د، اقتبا بته    کشنب. درخت   دیوار د، به سدیه آسمدنیت دست می 

 کننب.    البتت می 
 دیت، بهدری دیگیگونه را بیای خدک، به ارمتغتد  آورده    دست 
 است. 

ای دالل، اد حیا جدری شتبی    وو، ودریخی ودده، که چو  چشمه 
  دی وشنه را اد آنچه در سینه داری، بنوشدنی.   ود دل 

 ::علیاسالمیفرد::

  نامیرا
متحتور  داستدنی شخصیتت

است؛ رمتدنتی بتد ختیده 

 دیی اد وغییی روش،  روایت 

 بف، آردو و عتدقتبتت 

 د. این رودگتدر استت  آدم

 د را در محو انتخدب شب  و انتتتختدب  که آدم

ی نتدمتیتیا فتقتب،  گذارد و نویستنتبه کید  می

وصوییسدد  ددق این رویباد دستت. نتویستنتبه، 

 دی کالسیو بد شتیوعتی  کتدب را به سبو رمد 

کتنتب،  کتنتب، وصتویتیستددی متی آرام آغدد متی

کتنتب،   د را یو به یو وارد داستد  متی شخصیت

بتید.  کنب و بد داستد  پیش می  د را معیفی می آ 

 دی ودریخی نشتبه و  اسیی اختالف روایت ندمییا

 .ی وحقیقی درستی بهیه بیده است البته اد عقبه

 کافه کتاب 

 فریادگر عشق

 چند دقیقه با کتاب

 زنم حرفمو روک می 

 ای: تعریف انرژی هسته
انیژی گیمدیی آداد شبه حد ل اد شکدفت اورانتیتوم استت. 

اورانیوم نی فیاینبی در ودسیسدت فیآوری بدیب به گدد  گزا 

ای اد  فلورایب وببیل شود و سپس بد وزریتق بته شتبتکته

سدنتییمیوژ د، غنی شبه و سپس قدبل استمدده است. البتتته 

وتوانتنتب  جز اورانیوم، پلوویوم ید دیگی رادیواکتیو د  ا متی

ی حدئز ا میت این استت  ای وولیب کننب. نکته انیژی  سته

 تدی دیتگتی  ووانب به ومدمی انتیژی ای می که انیژی  سته

ووانتب بته انتیژی  وببیل شود. ولی  یچ انیژی دیگیی نمی

 ای وببیل شود.  سته

 ای توسط چه کسی کشف شد؟ انرژی هسته
حبود سه قی  قبل اد میالد حییت مسیح، دموکتییتت اد 

وجزیه به ندم اوا )به دبد  یوندنی ذرات بسیدر ریز و غیی قدبل 

به ایتن “  جد  دالتو ” دو  زارسدل بعب نشکن( سخن گمت. 

نتیجه رسیب که اوا  ا قدبل وجزیه و شکستن استت. ایتن 

میالدی، آلبیت اینشتین  0201ن ییه بدقی مدنب ود در سدل 

2فیمول 
E=mc    اوتا اگتی ” که مطیح کید و ثدبت نمود را

 “شود. شکدفته شود، انیژی ع یمی ایجدد می

 ای چیست؟ فناوری هسته

وواندیی وببیل اورانیوم نبیعی اد نییق شتکتدف اوتا بته 

اورانیوم غنی شبه که دارای انیژی بسیدر است و در حتدل 

 حدضی ده کشور دانش آ  را در اختیدر دارنب.

ای برای اولین بار توسط چه کسیی و  انفجار هسته

 چگونه رخ داد؟

ای خیلی دود ووستب  قبرت وخییب فوق العدده انیژی  سته

 تد  شدگید انیشتین به اجیا درآمب و آمییکتدیتی“  ابن  دیمی” 

بیای نخستین بدر به نور کدمال سیی در  تحتیای نتوادا 

 دی اومی، شتدمتل  ای را آدمدیش کیدنب. بمب انمجدر  سته

نییو دی قوی و ضعیمی  ستنب که  سته یو اوا به ویتهه 

 دی ندپدیباری دارنب را در جدی خود نگته   دیی که  سته اوا

دارنب. اسدسد دو شیوه بنیددی بیای آدادسددی انیژی یتو  می

 اوا وجود دارد: 

ووا   سته یو اوا را بد یو نوویو   ای: می شکدف  سته-0

ای استت  وی وقسیا کید. این  مد  شیوه به دو جزء کوچو

( بته 033و  035 دی اورانیوم )اورانیوم  که در مورد ایزوووپ

 .   رود کدر می

ای یتد فتیتوژ (:  ای )گباخت  ستتته  مجوشی  سته-0

ای است. در فتیایتنتب  فیاینبی عکس عمل شکدفت  سته

 دی سبو مدنتنتب  تیتبروژ ،  ای،  سته  مجوشی  سته

دووییوم و وییتیوم بد یکبیگی  تمتجتوشتی داده شتبه و 

 شود. وی و مقباری انیژی وولیب می  دی سنگین  سته

 

  ای: انرژی هستهکییاربییردهییای 

در یتتتتو 

بنتبی  وقسیا

وتتتوا   کتتتلتتتی متتتی

ای را در دو  کدربید دی انیژی  سته

بخش ن دمی و غیی ن دمی قیار داد. پیشیفت در 

ای به معندی پیشیفتت در عتلتوم  فندوری  سته

 میوبب دیگی است.

جمهوری 

اسالمی اییا  در 

آمتیتز اد  نول سدلید  اخیی  مواره وأکیب بی استمدده  لتح

ای داشته و مسئولین عدلی ن دم بتدر تد اعتالم  انیژی  سته

 دی اوا در دکتییتن  ای و بمب  دی  سته انب که سالح کیده

دفدعی کشور جدیی نبارد. آمییکدییهد قییب دو د ته استت 

که جمهوری اسالمی اییا  را متتهتا بته وتالش جتهتت 

کننب و مقصب نهدیی ایتیا    دی اومی می دستیدبی به سالح

ای را دستیسی به سالح اومتی اعتالم   دی  سته در فعدلیت

ای در ووسعه کشتور بستیتدر  دارنب. نقش فندوری  سته می

ای در متوارد دیتی کتدربتید  ضیوری است. انیژی  ستته

 جویدنه دارد:  لح

 :ای در تولید برق کاربرد انرژی هسته-1

، در دو  دغبغه ا لی جهد  عددت کیده به مصیف انتیژی

د ه آینبه وولیب انیژی است و سدخت نییوگده بیق ونهد راه 

 دی آینبه است. نییوگده بتیق  خیوج اد بحیا  انیژی در د ه

ویین نییوگد ی است که امتیود در دنتیتد  اومی، اقتصددی

. بد یو نگده به رونب رو به رشب کشتورمتد     شود احباث می

اییا  در بیست سدل آینبه به  مت  زار مگتدوات بتیق در 

مگدوات بتیق  0222سدل نیدد دارد که نییوگده اومی بوشهی 

 دی دیگی بیای رفع ایتن  کنب و احباث نییوگده را ودمین می

نیدد ضیوری است. گمتنی است بیای وولیب این میزا  بتیق، 

شود که در  میلیو  بشکه نمت خدم مصیف می 022حبود 

ای، سدلیدنه پنج میلیتدرد   ورت ودمین اد نییق انیژی  سته

دالر  یفه جویی خوا ب شب. عالوه بی  یفته اقتتتصتددی، 

نتمتدیتب:  ای را ضیوری می دالیل دیی استمدده اد انیژی  سته

 دی آینبه  مندبع فسیلی محبود بوده و متعلق به نسل-الف 

استمدده اد نمت خدم در  ندیع وببیلی پتیوشیمی -است. ب

وتولتیتب بتیق اد نتییتق -اردش بیشتیی دارد. ج

 دی کنونی را   دی اومی، آلودگی نییوگده نییوگده

 نبارنب.

کاربرد انرژی اتمی در پزشکی -2

 و امور بهداشتی 

ای  کاربرد انرژی هستیه -3

در بخش دامپزشکیی و 

 دامپروری 

کییاربییرد انییرژی -4

ای در دسترسیی  هسته

 به منابع آب:

ای بتیای   دی  ستته وکنیو

 تدی آب  شنتدستدیتی حتوده

 تدی  ،  تبایتت آب دییدمتیتنتی

، کشتف و  سطحی و دییدمیتنتی

کنتیل نشت و ایمنی سب د مورد 

. بتیای   گتیتید استمدده قیار متی

شییین کید  آبهدی شور نیتز ایتن 

 .    انیژی کدربید دارد

 آشنایی با چند اصطالح :
* اورانیوم : فلز نسبتد نیم و قدبل کششی است که در دمدی 

شود، نقطته ذوب آ   بدال به آسدنی در  وا و آب اکسیب می

گیاد است. به اورانیوم دمتدنتی کته اد  درجه سدنتی 0033

 .    شود شود، اورانیوم نبیعی گمته می معب  استخیاج می

* کیو درد : کنستدنتیه )غلیظ کید  و عصتدره( ستنتگ 

 اورانیوم.

 دی گتییتز اد متیکتز کته در  * سدنتییمیوژ: ندم دستگده

 گیینب.  سددی اورانیوم مورد استمدده قیار می غنی

رآکتور اومی: یو کوره وولیب انیژی است که به جتدی ایتن 

، مددوت ید گدد نبیعتی بته  تورت  که در آ  دغدل سنگ

سوخت مصیف گیدد، اد اورانیوم به  ورت سوختت اولتیته 

 شود. استمدده می

 ای؟! چرا انرژی هسته

 ::مهرانطاهری::

 ::علیابراهیمی::
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در حدلی که نزدیو به یو سدل و حتی پیش اد انعقدد 
 دی جهدنی، اد  ای مید  اییا  و قبرت قیارداد نهدیی  سته

 د و فیوریختن   دی رنگین و ویک خورد  دیوار وحییا وعبه
گمتنب، در حدل حدضی شد ب  سدختمد  آ ، سخن می

 دیی  ستیا که نشدنگی نبود درک  حیح ید  واقعیت
 د،  ای آگد دنه اد ادامه رونب معیوب بدقی مدنب  وحییا بیندمه

  د بی روی کدغذ  ستیا.  آ   علی رغا ووقف 
 د  بیای اینکه بد سیی وحوالت در یکسدل اخیی دربدره وحییا

 د آشند شویا، بهتیین میجع این موضوع سخند   آ   و لغو 
 د  رئیس جمهور است. سخندنی که آشکدرا وعبه لغو وحییا

و بیقیاری روابب وجدری اد  مد  رود نخست اجیایی شب  
 د اشدره   د نب. که در ادامه به بیخی اد آ  بیجدم را می

 کنیا: می
رودی که مذاکیات به سیانجدم مطلوب بیسب، خوا یب دیب ”

که فیدنبا  دالور شمد چگونه در این مصدف و در بیابی 
 دی جهد  ایستدده و مذاکیه کیدنب. خبا را گواه  قبرت
گییم که  ی وقت متن لح ه به لح ه مذاکیات را دیبم  می

به سها خودم مغیور شبه و مبد دت کیدم که چگونه 
فیدنبا  دالور شمد به خوبی اد عزت و حقوق ملت دفدع 
کیدنب و پس اد این نیز دفدع خوا نب کید ود خییات و 

        0321920901“  ثمیات آ  نصیب ملت شود.
گمتا سدختمد  وحییا ویک خورده است و امیود  20آذر”

پذیی  در کنگیه و سند اذعد  دارنب که ادامه وحییا امکد 
نیست و این ببا  معند است راه و مسییی که اییا  اسالمی 
در این دوره نی کیده، موفق بوده است.  مد  نور که 

 دی  یگونه والش   د ویک خورده، پدیه سدختمد  وحییا
بیای بیگیدانب   مد  فیدی امنیتی نیز فیوریخته و دیگی 

 0321925921“  وواننب آ  فید را بیگیداننب. نمی
ای  امیود بد اعالم رسمی اجیای بیجدم، اد پیونبه  سته”

شب. نومدر وحییا در  ا پیچیبه  »ددایی امنیت«اییا ، 
ای اییا  وثبیت گیدیب و اقتصدد اییا  در  شب، حقوق  سته

 دیی که  مبار اقتصدد جهدنی قیار گیفت.  اد امیود پول
 دی کشور بود و بواسطه وحییا در خدرج  متعلق به بدنو

 06گیید. در رود  مسبود شبه بود، در اختیدر ملت قیار می
دی مده که مصددف است بد سدلیود بیداشته شب  سدیه 

 د نیز اد سی این ملت  حدکا وحمیلی اد سی ملت، وحییا
بیداشته شب. به ن ی من، شیایب آینبه شیایطی نیست که 

“  دی گذشته را بیگیداننب.  د بخوا نب وحییا آمییکدیی
0321902901                 

 دی بدنکی، بیمه،  شد ب آ   ستیا که ومدمی وحییا”
ای  کشتییانی، نمتی و غییه که در اروبدط بد پیونبه  سته

                                                     0321900920“  انب. اییا  وضع شبه بود، رفع شبه
دی مده  ا بیندمه جدمع اقبام مشتیک )بیجدم(  06در رود ”

 دی  به وصویب نهدیی رسیب که در آ  چدرچوب  مه وحییا
ای اییا   اقتصددی، مدلی و بدنکی که در رابطه بد بیندمه  سته

 دی کوچکی در این  بود، لغو شب. ممکن است اییاد و اشکدل
رابطه وجود داشته بدشب. امد آمییکد و اروپد ودکنو  به 

   0321900906“  انب. وعهبات ا لی خود عمل کیده
ملت مد بد  مبلی، بیجدم را به فیجدم مطلوب رسدنب، ”

دنجیی دی وحییا را پدره کید و دمینه را بیای فعدلیت در 
 دی بدنکی، مدلی،   دی اقتصددی مهید نمود. وحییا دمینه

پولی، نمتی، پتیوشیمی، بیمه، حمل و نقل و  مه 

ای بیداشته شب و شیایب بیای فعدلیت   دی  سته وحییا
              0325920920“ وی شب.   اقتصددی میدم مد آمدده

و  مچنین علی اکبی  دلحی، رئیس سددمد  انیژی اومی،  
”21اسمنب  00 وهیا  به آنچه بدیب، متعهب است، امد : 

وأخییی در نیف مقدبل  ست که مسئولیتش  ا بد خودش 
است.  یچ مدنع مشخصی وجود نبارد. امد من ورم اینجد، 
ودخییشد  در اجیای بیخی نقدط به شکل کدمل است.  ود 

 دیش را به نور   دی بزرگ اروپدیی وحییا اال  بیخی بدنو
انب. چیا که قبال وعهب داده که بد اییا   کدمل پدید  نباده

میاوده وجدری نباشته بدشنب. مد  نود منت ی  ستیا که 
ودارت خدرجه اییا  بد اوحددیه اروپد ومدس بگیید و این 

 “بحیا  را حل کنب.
 22ولی ال... سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، 

از این توافق که   »تقریباً هیچ چیز«: ”1331فروردین 
 ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. 11در روز 

یکی اد نیدد دیی که قطعدً مد داریا وببیل کید  ارد است، 
کننبگد  )کدال( پول پیداخت  بیای اینکه بتوانیا به وأمین

کنیا. این، نیددمنب دستیسی به ن دم مدلی آمییکد است... 
ای اییا  به سیستا  انت در مد این بود که بعب اد ووافق  سته

المللی دوبدره متصل شود، امد ود کنو  این  اقتصددی بین
اومدق نیمتدده است. اییا   مچند  مشکالوی بیای 

 دی مسبود شبه خود،  دستیسی به دارایی
که یکی اد نتدیج حد ل اد ووافق 

ای بدیب بدشب، دارد. شیکدی مد   سته
ای  نود به وعهبات  در ووافق  سته

انب. اییا  به نور  خود عمل نکیده
کدمل به وعهبات خود پدیبنب 
بوده است امد آمییکد به 
وعهباوش عمل نکیده است... 
اگی اقبامدت اخیی آمییکد بی 
علیه اییا  منجی به رویدرویی 

المللی  اییا  بد بدنکهدی بین
ای شکست  شود، ووافق  سته

 “خوا ب خورد.
فیوردین  32محمبجواد ظییف، 

25” رو در دستگده  نییو دی میدنه: 
دولتی اییا  به این موفقیت نیدد 

دارنب. مد بدیب به میدم اییا  
نشد  د یا که این ووافق 

اردیبه  به دحمتش می
خوا یا  است. اگی مد می

که این ووافق در 
مبت دوام داشته  نوالنی

بدشب، بدیب بیای بیمه آ  
گذاری کنیا.  سیمدیه

این واضح است که 
خوا نب  میدم اییا  می

ای را  نتیجه ووافق  سته
ببیننب.  نود موانعی در 

این راستد وجود دارد و 
 دی بزرگ بیای  بخصوص بدنو

بددگشت به وجدرت بد اییا  اد 
 دی بدالی آمییکد  ویس مجددات

ویدیب دارنب. مد اد ایدالت 
متحبه ونهد یو درخواست 

داریا و آ  اینکه خود را قدنی و در این کدر دخدلت نکنب. 
 د بدیب پشت نیح جدمع اقبام مشتیک بدیستنب.  آمییکدیی

بدیب بیای آمییکد آشکدر شود که انجدم مبددالت وجدری بد 
 “اییا  ببو  امد و اگی پدک و منصمدنه است.

 دی  کدر به جدیی رسیبه که ودثییگذار شب  رفع وحییا
 دی اولیه آمییکد قیار گیفته  ای در گیو رفع وحییا  سته

است. آید در  مد  شیوع مذاکیات مستقیا بد آمییکد در 
ای بد   دی  سته دولت یددد ا ،کسی آگده نبود لغو وحییا

 دی  کنب که وحییا امتیدداوی که اییا  داده، دمدنی اثی می
اولیه مدنع اجیای آ  نشونب؟ این نوع رفتدر خود نوعی غش 

ای را که سود و دید  آ   در معدمله است که یو معدمله
مشخص شبه و به نتیجه رسیبه بیای عملی شب  به یو 
موضوع دومی گیه دده شود که ببو  رفع مشکل موضوع 

ای اد معدمله نصیب یو نیف معدمله نخوا ب  دوم،  یچ بهیه
 شب.
 دی پیدپی بیجدم، دولتمیدا  کمدکد  بیای  سکتهوجود بد 

رسب   شونب و به ن ی می مباوای بیمدر، را ی آمییکد می
بیننب.  نسخه شمدبخش را در دست مقدمدت آمییکدیی می

ای که حتی در آ  اگی چنب عبد مسکن نیز وجویز  نسخه
شود و این بیمدر را ود یکسدل دیگی سیپد نگه دارد، به کدر 

خوا ب  26دولت وببیی و امیب بیای انتخدبدت 
آمب. اعتیافی که ظییف پیش اد پیواد به 
سمت نیویورک عنوا  نمود و اد 
آمییکد درخواست کید بیای چنب 
 بدحی  ا که شبه، مجدل 
ودبیب  آفتدب بیجدم را بی روی 
میدم اییا  بب ب ود کدر این 
دولت به یو دوره ختا نشود! 
شوک درمدنی بیای بیجدم 
ووسب پزشکی ندا ل و 

ووانب  شیطد   مت، نمی
 دیی پی در پی  مدنع سکته

شود و اد میگ بیمدر جلوگییی 
کنب. آخی اینکه اییا  در عیض 
چنب مده، ومدمی وعهبات خود را 
در خدرج کید  سدنتییمیوژ د در ن نز 

ون اورانیوم غنی  00و فیدو، انتقدل 
شبه  به خدرج اد کشور، خدرج کید  
قلب نییوگده اراک اد چیخه و 
چنبین اقبام محبودیت سدد و 
اعمدل سیستا ن دروی سمت و 
سخت اجیایی کید، ولی چگونه 
است که بیای اجیایی شب  
وَعهبات نیف مقدبل، بدیب 

  د  بی کید.   د و سدل مده
و در آخی، نه بگوییا بیجدم اد 

وی است  انقالب اسالمی  مها
و نه بگوییا کشور اد دست 
رفته بلکه میشه گمت 
بیجدم وجیبه ی  
پی زینه ای در نول 
ودریخ مذاکیه بد آمییکد 

 خوا ب بود.

 برجام چه در خود داشت؟!

کنی حو له نباری دست بته کتدری  آید گد ی احسدس می

کنی در بیابی کدری کته بتدیتب  بزنی؟ آید گد ی احسدس می

آوری؟ آیتد  د ی و بهدنه می انجدم د ی، مقدومت به خیج می

خوا ب آ  را وغییی د ی، ولتی   دیی داری که دلت می عددت

 اراده قوی و قبرت الدم را نباری؟

ات را  ووانتب دنتبگتی یددت بدشب، قبرت اراده و انیبدط می

ات را که بیای موفقیت و رشتب  متحول کیده و قبرت درونی

معنوی مها است، فعدل کنب. داشتن یتد نتباشتتتن ایتن 

ای است که وو را به سوی موفقیت یتد   د عدمل عمبه مهدرت

بید. این قییه بیای ومدم امور خواه پیش پدافتتدده  ندکدمی می

   .ید اسدسی نیز بسیدر مها است

 حدل بدیب دانست که اراده چیست؟

اراده، قبرت جوابگویی است اد جدنب مغز و بتب  انستد . 

  مچنین، اراده، واکنش به یو کشمکش درونی است.

 امد چگونه اراده خود را وقویت کنیا:

 تدیتتتد  پتدیتبتنتب  . به خودود  امیب د یب که به بیندمته0

 مدنیب. می

. به انباده کدفی استیاحت داشته بدشیب و به مغز و ذ تن 0

خود استیاحت د یب. متدسمدنه به دلیل استمدده نددرست اد 

 دی رودمیه افیاد خواب کدفی نبارنب  فیدی مجددی و دغبغه

و  مد  گونه که قبرت اراده را وعییف کیدیا و به رابطه آ  

بیدیا، پس بدیب به ذ ن خود بته انتباده کتدفتی  بد مغز پی

استیاحت د یا )ووجه شود که استیاحت بیش اد حب نتیتز 

 اثیات مخیب دارد(.

ریزی داشته بدشیب. بیای   د، بیندمه در بیابی مواجهه بد وسوسه

مثدل اگی وصمیا گیفتیب درس بتختوانتیتب، متوانتع درس 

ای بیای آ    دی سدده خوانبنتد  را یددداشت کنیب و راه حل

 ارئه د یب ود اد عبم موفقیت شمد جلوگییی کنب.

 د را به کدر گتیتییتب،  آ    دی خود را بشندسیب و  . وواندیی1

 تد و  خود  ی شخص بهتی اد  ی کس دیگیی اد استتتعتباد

 دی خود خبی دارد. پس بدیب این نییو د را شنتدختت  وواندیی

  د را به کدر گیفت. آ   و 

متدنتنتب –. عددات کوچو امد قبرومنبانه را ووسعه بب یب 5

وتوانتب   دی کوچو متی دییا عددت -میوب کید  رختخواب

 بدعث ایجدد ن ا فیدی و خودکنتیلی شود.

د یب رفتدر کنتیتب، بتیای  . مخدلف آنچه معموال انجدم می6

مثدل بد دست غیی غدلبتد  مسواک بزنیب ید به جدی پتلته اد 

آسدنسور استمدده کنیب. در ابتبا این کدر کمی عجیب به ن ی 

 مد  دارد. رسب، امد واقعد ودثیی دیددی  در قبرت اراده می

بخش اراده انسد  است. دییا ذ تنتیتت  . ولقین کید ، قوت1

درونی مد در اکثی مواقع سبب پییودی یتد شتکتستت متد 

گیدد و فقب در ب کمی به عوامل بییونی بستگی دارد.  می

 پس  میشه موفقیت و اراده را به خود ولقین کنیب.

السالم به میدى چنین وو یه فتیمتود: بته  امدم  ددق علیه

یقین، وو را نبیب ختودت قتیار 

انب، درد و میض را بی وو بید   داده

 دى سالمتى را  انب و نشدنه کیده

انتب و داروى   ا به وو آموختته

انب، پتس  درد را  ا به وو را نمدیى کیده

پتیدادى  بنگی که چگونه به سعددت خود مى

 رسى!(  )و به خودت مى

 

  ی کته را شتتتتتب  متت عدلی پبیب

  ی چه جُست، آ  چیز حدلی شب پبیب

 )عطدر نیشدبوری( 

 
 آ نگ به معندی اراده است. *

 *آهنگ  

 ::محسن بدبدئی::

 ::محمدآسوده::
 ::محسن بدبدئی::

چیا وردش را کندر گذاشتیا و اد دور به آ  به عنتوا  یتو 

ختوا تیتا  کنیا. ید فقب مواقعی که متی کدر سخت نگده می

کنیا و به وردش بته نتور  ومییح داشته بدشیا، وردش می

. چیا بیای سالمتی خود اردش  قتدئتل   کنیا جبی نگده نمی

دقیقه وردش کید  بیای افیاد پتی مشتغتلته  32نیستیا؟ 

 د  کنب. اد قبیا  آ   ووانبکمو بسیدری به حمظ سالمتی  می

انب، عقل سدلا در بب  سدلا است. وردش کید ، دیتدد  گمته

 تدی  خوا ب؛ حتمدً الدم نیست در یکی اد شتدخته  زینه نمی

 تدی ردمتی،  وردشی مثل فووبدل، والیبدل، بسکتبدل، وردش

 تد  ای کدر کنیا.  ایتن وردش سوارکدری و ونیس و.... حیفه

 زینه  و وقت دیددی الدم دارد ود وخصص الدم را بتبستت 

دقیقه وردش کید  در خدنه، حتی  32ووانیا بد  آوریا. مد می

 د وقت آدادمد  را  نیمش کنیا و  بییو  اد خدنه ید در پدرک

بب  خود را آمدده سددیا. البته آ  دستته اد افتیادی کته 

وواننب به کو پیمدیتی   دی وعطیل مدننب جمعه دارنب، می رود

بیونب. وردش کید  لذوی دارد که وقتی یکبدر به نور جبی 

کنیتب.  آنیا انجدم د یب، احسدس سبکی، راحتی و شددابی می

 دی فیزیکی و جسمدنی، فوایتب  وردش کید  عالوه بی مزیت

ووانب داشته بدشب و مغتز و حتواس را   ذ نی دیی را نیز می

 کنب. وقویت می

کد ش استیس بی ذ ن و جسا را بته  تمتیاه دارد.   –  0

د ب. این متدده  را افزایش می“  نورپین فیین” استیس، ویشح 

کتنتب. بته  شیمیدیی، واکنش مغز به استیس را کنتیل متی

 تد کتنتدر  وی بد این ونتش ووانب راحت کمو وردش، بب  می

 بیدیب.

 شود. بدعث افزایش شددی و جلوگییی اد افسیدگی می – 0

 د ب. اعتمدد به نمس و ذ نیت مثبت را افزایش می  – 3

شود. مخصو د اگتی  بدعث لذت بید  اد فیدی آداد می  –  1

 گیو ی بدشب.

د ب و سیستا ایمنتی بتب  را  اضطیاب را کد ش می  –  5

 نمدیب. وقویت می

در اثی وردش کید ، خالقیت افزایتش یتدفتتته و در   –  6

ستدعتت  0 دی علمی نشد  داده شبه است که ود  آمدرگییی

بعب اد وردش کید  خالقیت انسد  در بدالویین سطح ختود 

 است.

وآثیی گذاری بی دیگیا : وقتی که افیادی بتد  تا بته   –1

 ورت گیو ی وردش کننتب، بتدعتث 

شتود و  ایجدد انگیزه متی

وآثیی مثبتت بتی روی 

گتذارد. در  دیگیا  می

حقیقت عیتو 

یتتو وتتیتتا 

وردشتتتی 

 شود. بود ، بدعث افزایش قبرت جسمی و ارادی می

اد آ  جد که قبرت ببنی انسد  در دمد  عصی به بتدالوتییتن  

رسب، بهتی است در آ  دمد  وردش کنیب، چو   حب خود می

بب  آمددگی دیددی دارد. در  بح، وردش سنگیتن انتجتدم 

 دی سدده و ستبتو، بتب   نب یب و بهتی است که بد نیمش

خود را گیم کنیب. چو  که بب  در دمد   بتح اد قتبرت 

کمتیی بیخوردار است و اگی شبت وردش کید  در  تبتح 

دیدد بدشب، دچدر افت فشدر ختوا تیتب شتب، دیتیا ستطتح 

 .    گلیکوژ ، انسولین و قنب خو  بب  در  بح پدیین است

در فیدی آداد وردش کید  در  وای آلوده کدری بسیدر غیتی 

 دی وردشی ختود را  ای است و بهتی است که فعدلیت حیفه

 در منزل و ید فیدیی بد  وای سدلا انجدم د یب.

بد شکا پی ا ال وردش نکنیب و حباقل دو سدعت قتبتل اد 

وردش کید  چتنتبیتن لتیتوا  آب 

 دی متقتوی حتدوی  بخوریب و اد غذا

کیبو یبرات و پیووئین متدنتنتب 

دمینی و سمیبه  مدکدرونی، سیب

 وخا میغ استمدده کنیب.

 تدی  دنبگی ببو  وحیک و فعتدلتیتت

 تدی گتوارشتی،  وردشی، بدعث بتیتمتدری

 پدویت، چیبی خو  و خشو شب  مدیع مید  ممصتلتی و 

 دی روحی و  مچنین بدعث فشدر خو  بدال و بستته  بیمدری

 تدی  رسدنی به قستمتت  د و عبم خو  شب  رگ و موییگ

مها بب  مدننب مغز و قلب و در نتیجه، کسلی و 

 شود. خستگی می

 ::بهنامرستمی::

 به سوی سالمتی
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ودریخ، آوردگده مبدردات کسدنی شبه که بته دنتبتدل 

 انب.  استقالل و آدادی خود بوده

استقالل، چیزی نیست که به سددگی ببست بیتدیتب. 

دشمن بیای حمظ سلطه خود اد  ی روشی استتمتدده 

 د را اد بین ببید و مندفع  خوا ب کید ود استقالل ملت

 خود را حمظ کنب.

سدل قبل کته  31سلطه گی بزرگ دنید، آمییکد،  اد 

در کشور مد انقالب شب، به  ی روشتی 

دست دد ود بتوانب استقالل را 

اد میدم مد بگیتید. اد 

وتی،  آ  مهتا

خطی اییا  

بزرگی بیای 

آمتتییتتکتتد و  تتا 

پیمدنتدنتش متحتستوب 

 شود،  می

وجود اییا  مسدوی است بد نتدامتنتی 

 رژیا اشغدلگی قبس.

پس منطقی است کته دشتمتن دستت روی 

 دی اییا  بگذارد و اد  ی والشی بیای ندبودی  موشو

 سیستا موشکی و ن دمی اییا  دریغ نکنب.

یکی اد روشهدیی که دشمن بیای نیل به این مقصتود 

بید این است که اومدقدت پی سی و  تبا در  به کدر می

اییا  ایجدد کنب و کسدنی در اییا  بتگتویتنتب ایتن 

مشکالت به خدنی پدفشدری اییا  در مورد مستئتلته 

موشکی است، ود اییا  را مجبور به کندر گتذاشتتتن 

  دیش کنب. موشو

جمهوری اسالمی اییا  اولین کشوری نیست که در 

گیا  غیبی ایستدده و بیای مقتدبتلته بتد  مقدبل سلطه

کنب. امد وادادگتی در  گیا   زینه پیداخت می سلطه

 دیی استت   مقدبل دشمن، بزرگتیین خطی بیای کشور

 که دنبدل استقالل  ستنب.

سی تنتگ ” معیوف به “  معمی محمب حُمیب أبو منیدر” 

کسی بود که بد یو کودودی ن دمی در لیتبتی “ قذافی

سدل در این کشور حکومت کید. بتد  13سیکدر آمب و 

وجود این که چنب بدر به وی سوی قصتب شتب امتد 

وغیییی در شیوه حکومت خود نباد. قذافی فیدی بود 

که در سددمد  ملل  محدوی اد منشور این سددمد  را 

 د به پشتت ستی ختود  در مقدبل دیبگد  آمییکدیی

دانست و فتیدی  پیودب کید. او خود را شده اعیاب می

بود که ذخدیی نمتی را اد اعتمتدد متیدمتش بتدالوتی 

 دی عیبی را به مبدرده بد آمییتکتد  دانست و کشور می

کید.  مین فید در پدید  حکومتت ختود  وشویق می

ای و   د ووافق  ستتته دچدر وغییی شب و بد آمییکدیی

 امنیتی امید کید.

 علت این وغییی در مواضع چیست؟

ای بیای آیتنتبه   و سوال مهمتی، این وغییی چه نتیجه

 ملت لیبی داشت؟

مسدفی کته  052یو  واپیمد بد  0211دسدمبی  00در 

 د آمییکدیی بودنب در آسمد  اسکدولنب منمجتی  آ   اکثی 

 دانب. شود و آمییکد، لیبی را مسئول این موضوع می می

افتتتب و   ای علیه لیبی بته راه متی یو جنگ رسدنه

گوینب که قذافی نه ونهد دشمن آمییکد،   د می آمییکدیی

 بلکه دشمن ومدم بشییت است.

ای عتلتیته   شود و پیونتبه  دی آمییکد افزوده می فشدر

 شود. قذافی در شورای امنیت سددمد  ملل وشکیل می

ای علیه لیبی  ددر شتب   قطعندمه 0200ژانویه  00در 

که در آ  شورای امنیت، لیبی را موظف به  متکتدری 

 کنب.  مه جدنبه بد آمییکد می

 دی قذافی بدعث شب ود شتورای  ووجهی دو مده بعب، بی

امنیت قطعندمه دیگیی  ددر کنتب کته در آ  

آمییکد به دولت لیبی دو  متته فتی تت 

د تتتب وتتتد   متتتی

مستتئتتولتتیتتت 

انتتمتتجتتدر 

 واپیتمتد 

را بتتته 

عتتهتتبه 

بگیید وتد 

دچتتتتتدر 

 تدی  وحییا

 مه جتدنتبته 

 نشود.

لیبی در مقدبل قطعنتدمته 

د ب و شتورای  واکنش نشد  می

کنب که در آ  لیبتی  امنیت قطعندمه دیگیی  ددر می

شود اموالش اد جمله نمت را بته آمتییتکتد  موظف می

 کنب. واگذار می

سدختدر اقتصددی لیبی بسیدر وابسته به  ددرات نمتت 

 بود. 

حدل که آمییکد بد این قطعندمه به نوعی نتمتت را اد 

 لیبی گیفته بود، کنتیل کشور بیای قذافی سخت شب.

اقتصدد وابسته به نمت، اقتبار را اد قذافی گیفته بود. او 

 دی عیبی کمو خواست امد کمکی دریتدفتت  اد کشور

 نکید.

 دی ن دمی امییکد، قذافی را مجبور    د و فشدر  این فشدر

کید که در رابطه خود بد آمییکد وغییی ایجدد کنب. وی 

پذییفت که به ادای  ی نمی اد کشته شبگد  در انمجتدر 

  واپیمد، پولی به آمییکد به عنوا  غیامت پیداخت کنب.

شورای امتنتیتت  0223پس اد پیداخت غیامت، سدل 

 تدی   دیش را لغو کید امد وحتییتا سددمد  ملل وحییا

 دی پیداخت شبه کدفی   آمییکد بد این بهدنه که غیامت

 نیست، پدبیجد مدنب.

 د پول بیشتیی درخواست کیدنب، لیبی نیتز  امییکدیی

 دی آمییکد ومدمی نباشت و  پذییفت. امد دیدده خوا ی

ای لیتبتی در    دی  سته در ادامه خواستدر لغو فعدلیت

 ادای وعبه اروبدط مندسب و  مه جدنبه بد دنید، شب.

 دی آند    ی ن دمی آمییکد، خواسته  لیبی اد ویس حمله

ای خود را اد بین   را اجیایی کید؛ ومدم وجهیزات  سته

بیده و اد کشور خدرج کید. وجهیزات ن دمی خود را اد 

کیلومتی کد ش  322 دیش را به  بین بید و بید موشو

 داد و بقیه را منهبم کید.

 دی آمییکد را عتمتلتی   درحدلی که لیبی ومدم خواسته

% اد 5کید، آمییکد اعالم کید کته لتیتبتی وتنتهتد 

 د را بیآورده کتیده  آ    دی   خواسته

 است.

بد  مین بتهتدنته، 

آمییتکتد بته 

 دی  فشدر

ختود ادامتته 

داد و پتتس اد 

گیفتن وتوا  نت تدمتی 

 لیبی، به این کشور حمله کید.

 دی آمییکد  پی بیده بود امد  قذافی به وا ی بود  وعبه

 دیگی دیی شبه بود و کشورش اشغدل شبه بود.

جدلب اینجدست که سیا   آمییکتدیتی در یتکتی اد 

  دی خود اعالم کیدنب: سخنیانی

ی عطفی بیرای  نقطه 2003همان طور که سال ” 
تواند نیقیطیه  های آینده می لیبی بوده در سال

عطفی برای ایران و کره شمالی نیییز داشیتیه 

 “.باشیم

 ی عطف تاریخ نقطه

 ::محمب رضد  دشا آبددی ::

در جوامع دموکیات، یو کدنبیبا بد حمدیت احزاب قدنتونتی، 
 دیش را در معیض افکدر عمومی قتیار داده و  خود و بیندمه

 دی وی و در  ورت انتتتختدب، بتد  میدم بد مطدلعه بیندمه
 دی رای   دی خویش اد وی، پدی  نبوق ی خواسته مطدلبه

رفته و بد مشدرکت در این أمی، سینوشت چهدر سدلِ پتیتش 
 ستپتدرنتب... روی خود را بد آگد ی کدمتل بتبستت او متی

امد در این سو، حکدیت چیز دیگییست و ا وال در جتوامتع 
دیبی که نسبت به نمدینتبه  ،پدیبنب سنت و در حدل ووسعه

 وجود دارد، دیبگد ی خدرج اد قدعبه است!!!
 دی میدم اد یو نتمتدیتنتبه و شتیح  ی خواسته بد مقدیسه

یدبیا که ومدوت بین این دو  وظدیف قدنونی نمدینبگد  در می
 اد دمین ود آسمد  است!!!

ووقعدوی که  تیتچ یتو 
ی قدنونتی  پشتوانه

نباشته و نبارد. 

امتتتد 
چتته شتتبه 

استت کته متیدم 
مبتال به این وتوقتعتدت و 

 انب؟  دی غییقدنونی شبه خواسته
ببو  کمتیین اغمدض بدیب بته ایتن 
د تیِ  حقیقت ولخ اعتیاف کید که در شکل

این ووقعدت غیی متعدرف، شیوه وتبتلتیتغتدت و 
آوری آراء اد  ی اثی گذاری و روش جمع نحوه

 د نقش اول را  این نییق ووسب کدنبیبا
 دارد...

بیاستی مگی یو کدنبیبا وقتی به 
شتود،  عنوا  نمدینبه بیگزیبه متی

میتوانب و این قبرت را دارد که حتالل 
مشکالت متنوع و گده ختدرج اد قتدعتبه 

میدمی بدشب که اد وظدیف نمدینبگی، کمتتییتن انتالع را 
نبارنب؟ چنب در ب میدم و چه میزا  بد وظدیف نمدینتبگتی 

 آشند  ستنب؟
شود که میدم بتد آ   و اد  مه مهمتی چه عواملی بدعث می

د نب، امد کمدکد  ووقعدت عجتیتب و  که سدلهدست رأی می
 ای اد نمدینتبه متجتلتس دارنتب؟ پدیه غییب و انت درات بی

چیا میدم بعب اد این  مه انتخدبدت، مبام رفتدر دی چتهتدر 
کننب و انتتختدبتدت کته وتمتدم  سدل قبل خود را وکیار می

شود، در کمتی اد شش مده بعب نسبت به عملکتید ختود  می
کننب به اییاد گیفتن اد  تمتد   شونب و شیوع می منتقب می

ای که ود چنب مده پیش به نیفباری اد او متها بته  نمدینبه
شبنب!! چیا میدم یکبدر  ا که شبه در پدید   شهیآشوبی می

نشیننب بد خود فکی کنتنتب بته  چهدر سدل  ی نمدینبه، نمی
 دی مد یکبتدر مصتیف یتد بته  کبام دلیل عقالنی، نمدینبه
انب؟! در جواب این  مه سوال بدیتب  عبدروی یو دوره مصیف

کووده و مختصی ندلیب و فییدد دد که آی متیدم! بتددی در 
خوا تب و فتهتا بتدالی  دمین سخت سیدست، آگد ی می

 سیدسی، قواعب بددی را بدیب بلب بود، بدیب چشا گشود!! 
متدسمدنه گمتمد  حدکا بی جوامع سنتی، کمدبیش  تمتیتن 
گمتمد  وعصب و ودسف است. در مقطع انتخدبدت عتمتوم 

د نب، امد چنب متد تی کته  میدم بد وعصب رأی می
کننب، امد در  گذشت، بد ودسف اد عملکید خود یدد می

جوامع مبر  گمتمد  پیسش و پدسخ حدکا استت، 
آنی که رای داده بدیب بپیسب و آنی که رأی آورده 

اش بته   دی اعتالم شتبه بدیب در چدرچوب بیندمه
میدم گزارش د ب، مشکالت خویش را بدد گویتب، 
اد موانع بگویب و سوانح!!  دف و  ددق درد تدی 
خود و جدمعه خویش را بد موکال  چشا انت در 
در مید  نهب ود میدم وتکتلتیتف ختود را 

 بباننب...
 د  سنتمیدم مد بدیب بپذیینب که بد 

ووا  در دمین سنتی بتددی  می
کید، امد بد گمتمد  سنتتی 

وتتتتتوا   نتتتتتمتتتتتی

 دی دنیدی مبر  را حل کید. دنیدی مبر  فتکتی  پیچیبگی
 خوا ب... خوا ب، دنیدی مبر  ابزار مبر  می مبر  می

بد ودکیب مستقیا بی این نکته بدیب جسدرت به ختیج داد و 
خوا نب وارد بتددی  رسوبدت سنتی را اد ذ ن کسدنی که می

سیدست شونب بد خید و عقل گیایی ددود، امد اینکته امتیود 
بینیا افیاد وحصیل کیده و بعید نتختبته در متقتطتع  می

شونب، به جد  نتدیتمته قستا   د می انتخدبدت نیفبار سنت
 جهت نیست! خورنب، بی می

ی متبر   داننب که یکی اد وبعدت جدمعته آند  به خوبی می
آگده شب  به حقوق خویش، بیود شب  مطدلبدت، یددگیفتن 

  تدی اعتتتتیاض و نتتقتب روشتتنتگتتیانته استتت... شتیتتوه
ی وتعتصتب را  و کبام کدنبیبا است که رأی سنتی داییبه

 ویجیح نب ب به یو رأی شهیونبی آگده و روشن!!!
ی خویش آگده نیست، دیتیی  ملتی که نسبت به حقوق حقّه

خورد ید آه وتأستف! ایتن  پدیب که ید چوب وعصب را می نمی
میدم را ابتبا بدیب نسبت به دردشد  آگده کید، بتعتب ستیاغ 

 درمد  رفت...
به  ی حدل، خباونب داند و وواند را سپتدس کته در آدمتو  
بزرگی دیگی، ملت آگده و مصمّا اییا  را به پییودی رسدنیب؛ 
آند  ووانستنب بیای سی و ششمین بتدر اد آغتدد انتقتالب 
اسالمی، در انتخدبدوی سیاسیی، بد عزم راسخ و شور و نشدط 

یددمدنبنی، حیور یدبنب و سینوشت کشور را در متقتطتع  به
کنونی، رقا دننب؛ نمدینبگد  خود را بتیای وشتکتیتل دو 
مجلس پی قبرت و پی ا میت بیگتزیتنتنتب و بتدر دیتگتی 

ی درخشد  و پی اقتبار ختود  سدالری دینی را در چهیه میدم
 به جهدنید  نشد  د نب.

بدلب و به استحکدم متقتیّراوتی  اییا  اسالمی به ملت خود می
که این فی تهدی مغتنا را بیای قب بیافیاشتن و وتجتبیتب 

 افیادد. قوای ملی فیا ا آورده است، سی می
رودگدر بسیدر حسدس کنونی، حسدسیت و  وشیدری و عتزم 

نلبب. پیشیفت کشتور  راسخ  مگد  بویهه  مسئوال  را می
 بف اسدسی است. پیشیفت  وری و منهدی استتتقتالل و 

معنی حل شب  در به عزّت ملی، پذییفته نیست. پیشیفت، 
ی استکبدر جهدنی نیست. و حمظ عزّت و  ویت ملی   دضمه

دا  جتدنتبته و درو  جز بد پیتشتیفتت  تمته
ی  یدفتنی نیست. مجلس آینبه دربتدره دست

این سیفصلهدی مها، وظدئف سنتگتیتنتی 
بیعهبه خوا ب داشت و امیب است کته 
نصدب پدسخگوئی در بیابی خبا و متیدم 

 را  مگد  در آ  مشد به کننب.

 چوب تعصب یا آه تاسف؟! 

 درستی داشت؟“ وحلیل”ووا   چگونه می

ی سیدسی، بدیب روش و منطق  بیای وحلیل درست یو پبیبه

 درستی داشت.

به عنوا  یو شدخص مها در متبتدحتث رود “  الزام روشی” 

 مورد ووجه جبی است.“ وحلیل سیدسی”علمی میوبب بد 

ووانب مبتنی بی سه گتزاره  روش در یو عبدرت ا طالحی می

 بدشب:

 ی را هدی کشف مجهول مجموعه -0

 ی قواعب  نگدم پهو ش مجموعه -0

 ی ابزار و فنو  جهت حل مجهول مجموعه -3

سیدسی چه ومدووی بد یکبیگی “  وحلیل” و “  ومسیی” ، “ وو یف” 

 دارنب؟

بیرسی و بید  یو رویباد است به  تورت “  وو یف سیدسی” 

سطحی و بید  واقعیت، آنگونه که  ست. در واقع، وتو تیتف 

 دی سیدسی  سیدسی، گزارش دقیق اد چگونگی و رونب رویباد

 کنب.  د راه پیبا نمی است و لذا به حییا علت

و نه کلی-در وحلیل سیدسی به معنی شکستن کل “  وحلیل” 

  دی مختلف به من ور وعیین مد یت آ  است. به قسمت -

پس وحلیل سیدسی ندظی بی این است که پبیبه یتد رویتباد 

سیدسی به عنوا  یو کل در ن ی گیفته شتود، آنتگتده آ  

 دی کوچکتی وقسیا گیدد، سپس ایتن  پبیبه به اجزاء و واحب

اجزاء بیرسی شود و پس اد آ  نیز اروبدط اجزاء بد یکبیگتی و 

 مچنین در رابطه بد کل پبیبه مورد ووجه دقیق و منطتقتی 

 ی دیگییست. مقوله“ ومسیی سیدسی”قیار گیید. امد 

ی روابتب بتیتن  ومسیی به معنی رسیب  به استنبدط دربتدره

 دی مورد مطدلعه و استخیاج نتدیج این روابب به معنتی  متغیی

 دی حد ل اد وحلیل است. به عبدروی، ومسیی سیتدستی  یدفته

 تد و  ی یدفتته بی پدیه

نتدیج حد ل اد وحلیل 

ی روابب متورد  دربدره

مطدلعه است و لتزومتد 

ی ایتن روابتب  دربدره

ی ستیتدستی  پبیتبه

کنتب.  گییی می نتیجه

انتب کته  لذا گتمتتته

متقتصتود “  ومستیتی” 

 است.“ وحلیل”

 (2دانشجو نباید سیاسی نباشد! )

 ::سیب سجدد آمییی ::

 ::سیب سجدد آمییی ::
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 دار ومکی دانشجوید  جبیب و ویم آخیی ومدوت خنبه
در یو ن یسنجی جدلب اد یو دانشجوی ورودی جبیب و یتو 
دانشجوی ویم آخیی خواسته شب که بد دیب   ی کبام اد کلمدت 
دیی، ذ نیت و وصور خود را در مورد آ  کلمه در یتو جتمتلته 

 کووده بنویسنب.
جمله اول میبوط به دانشجوی ورودی جبیب و جمله دوم میبوط 

 به دانشجوی ویم آخیی است.

 رییس دانشگاه
 ویپ میدی فی یخته و خوش( 0
به دلیل اینکه در نی این چهدر پنج سدل یو بدر  ا ایشونتو (  0

 نتونستا ببینا،  یچ ذ نیتی اد او نبارم.

 یک وعده غذای سلف
 بیمستیاگدنوف بد سس کچدپ بد نوشیبنی خنو( 0
  دی غیی مجدد چلو الستیو به  میاه افزودنی( 0

 شب امتحان
شبی بیای دوره کتید  درستی کته در نتول وتیم (  0

 شبه. خوانبه
 شبی که ود  بح بدیب مثل خی درس خونب.( 0

 تقلب
یو روش غیی ا ولی و ندجوانمیدانه بیای نتیجه گیفتن در (  0

 امتحد 
ونهد روش ا ولی و مبتنی بی عقل بیای نتیجه گتیفتتتن در (  0

 امتحد  

 مشروط شدن
 نباشتا 01عمیاٌ، من وو دبییستد  معبل کمتی اد ( 0
 نمو وحصیل در دانشگده( 0

 وام دانشجویی
 کمو  زینه بیای دانشجو( 0
 مثل مهییه میمونه. کی داده کی گیفته!( 0

 ازدواج دانشجویی
 حیفش رو نز ، من قصب ادامه وحصیل دارم( 0
 کو؟ کجدس؟ کسی رو سیاغ داری بیام؟( 0

 حراست
 ارگدنی بیای حمدظت اد دانشجو اد گزنب خطیات( 0

ارگدنی بیای حمدنت اد دانشتگتده اد (  0
 گزنب دانشجوید 

 دانشجو
فیدی که به دنبتدل عتلتا (  0

 آمودی و وولیب علا است
 د!... ایتی دانشتجتو کته (  0

 وگمتی یعنی چه؟؟؟!!!!

رو ید آفیود معمتوال -خودرو دی ا طالحد،  مه جد
ود   ستنب  ای بسیدر بزرگ و سنگین وسدیل نقلیه

و  مین ود  دیدد  ا بتدعتث افتزایتش مصتیف 
 د و نیدد به متووتور تدی حتجتیتا و  سوخت آ 

متجتمتوع ایتن  .شود قبرومنب، بد ود  بیشتی می
رو -شونب که خودرو دی  مه جتد عوامل بدعث می
 دی ن دمی  ویین شکل، در نمونه حتی در کدربیدی
 دیی اد ن ی عملکید و قتدبتلتیتت  نیز بد محبودیت

حیکت در شیایب سخت مواجه بدشنب. امتد حتدال 
یو مبتکی روس، کل این محدسبدت را وغییی داده 

ای اد  نستل وتدده  ATV Sherp است و بد ابباع
 .خودرو دی آفیود را پبیب آورده است

 تدی  رمز ومدوت عملکید این مبل را بدیب در چیخ
میلیمتی  0622× 05× 622بسیدر بزرگ آ  به ابعدد 

جستجو کید که بد فد له انبکی وقییبد کنتدر  تا 
 Sherpانب. بد این کدر چنب مزیت بیای  قیار گیفته

ایجدد شبه است. نخست آنکه به دلیل ارومدع دیتدد 
 د، داویه ورود و خیوج اد شیب، به بیشتییتن  چیخ

حب ممکن رسیبه است و به لطف ارومدع دیتدد و 
فد له کا، قدبلیت رد شب  اد روی موانتع بتزرگ 

  نیز افزایش یدفته است.

 مچنین به دلیل ود  نسبتد کا، امکد  استتمتدده 
لتیتتتیی دیتزلتی  0.5اد یو مووور جمع و جور 

اسب بخدر قبرت وتولتیتب  11فیا ا بوده که ونهد 
کنب و مصیف سوخت بسیدر کمی نسبتت بته  می

سدیی خودرو دی آفتیود در ایتن ستطتح دارد. 
به  یچ عنوا  ختودرو ستییتعتی  Sherp البته

کیتلتومتتتی بتی  15نیست و بی روی خشکی ونهد 
گیید. این رقا در دمد  حیکتت  سدعت سیعت می

کیلومتی بتی ستدعتت  6بی روی دریدچه یخ دده ود 
مسئله بعبی به حجا  وای بسیتدر یدبب. کد ش می

شود که عتمتال   د میبوط می دیدد درو  این چیخ
بدعث کد ش فشدر و چگدلی کلتی ختودرو شتبه 

 0.3بد ود  حتبود  Sherpبه  وروی که  .است
ووانب روی آب یخ دده نیتز حتیکتت  وُن حتی می

 د مدننب وشکی اد  وا خودرو را اد  کنب و این چیخ
د نب. نوع خدص آج ودیتی تد  غیق شب  نجدت می

نیز در این مها، نقش دارنب و در حدلت حیکت بتی 
روی آب، مدننب پیوانه عمل کیده و بدعث پیشیوی 

   شونب. خودرو می

در ب اد گید د  15دانستیب  آید می
 کیه دمین در اقیدنوسهد  ستنب؟!

در ب اد مغز 62دانستیب  و آید می
 د ب. انسد  را چیبی وشکیل می

دانستیب وقتی که بیبار  و آید می
 ستیب، الکتییسیته وولیب شبه اد مغز 

ووانب  ای است که می شمد به انباده
 یو المپ کوچو را روشن کنب؟!

 از دانشمندان

کند شدن چرخش زمیین بیا 
 های قطبی  ذوب شدن یخ

انب، عدمل ایتن  پهو شگیا  اعالم کیده
وغییی کوچو امد قدبل مشتد تبه در 
حیکت وضعی دمین که به وستیتلته 

 د و متحتدستبتدت نتجتومتی  مد واره
شود، بدال آمب  سطتح  گییی می انباده

 دی ذوب شبه  درید د و وارد شب  یخ
 تد استت. جتیی  به درو  اقیدنتوس

میتیوویکد، متختصتص ژئتوفتیتزیتو 
دانشگده   دروارد، گمت: اد آنجدیی کته 

 دی قطبی در مندنقی بتد عتیض  یخ
جغیافیدیی بدال قیار دارنب،  نگدمیتکته 

شونب، به سمت منتدنتق بتد  ذوب می
کننب.  عیض جغیافیدیی کا حیکت می

این فیاینب بدعث کنب شب  ستیعتت 
 شود. چیخش دمین می

 نظرسنجی جالب 

 اخبار علمی 

 توقف غیر ممکن!

 چه جالب!!!

 ::آریننوبهار::

 نباشیم! «سیاسی»کنند  یی که تالش می«ها آن»

 نوشت؛ پی
و  0192912و  0090911و  0291913. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 0

 0296912و  0695920و  695920
 691910و  092911. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 0
و  091913و 01902913و  0091910. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 3

0291911   
 0091910. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 1
 0192911و  0290911و  0291961. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 5
 0091910. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 6
 0591915و  0592915و  191911. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 1
  »دانشتجتو ستالم«. به روایت یکی اد دانشجوید  بسیجی که در نیح 1

بسیج دانشجویی در استقبدل اد دانشجوید  ورودی جبیب بد این جتمتلته 
مواجه شب! الدم به ذکی است بد پولی شب  بسیدری اد رشته  د، دانشگده به 

 دی ببو  کنکور رفت که رقدبت علمی و سطح علتمتی بتیای  سمت رشته
 ورود به دانشگده نددیبه گیفته شب!

. به بید  سدده؛ پیشیفت معطوف به مسأله انسد  و کمدل انسد  استت و 2

گیید امد ووسعه بیشتی یو مبندی غیبی دارد  بعب معنوی انسد  را در بی می
و بی مبندی مددی ببو  ووجه به وجو دت انسدنی استت. در بتیتدنتدت و 

 دی امدم )ره( و ر بی انقالب نیز بدر د وذکیاوی به مسئولین کشتور  انبیشه
بیای ومکیو این دو مسأله دیبه شبه است. این درحدلی است که دانشگده 

 تدی متددی و  آداد ببو  ووجه به جنبه اروقدی علمی، داشتن دییسدختت
معنوی اعا اد اسدویب، فیدی پهو ش و... ببو  ووجه به اروقدی کیمتی بته 

 شبت به فکی اروقدی مددی و کمی است!
 0291921. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 02
. سددمد  میکزی دانشگده آداد پس اد دو  مته وبلیغدت و علی رغا ندمه 00

نگدری بسیج دانشجویی و انالع اد حیور جندب حجت االستالم حتیتبر 
مصلحی به عنوا  سخنیا  بیندمه فدوحد  ثیید بمندسبت بزرگباشت شهبای 

ای، شب میاسا، و ببو  ووجه به دحمدت دانشجوید  دست  دانشمنب  سته
انبر کدر و بد عبم پدسخگویی و دلیل قدنع کننبه بیای این اقبام، اد حیتور 

 ایشد  ممدنعت به عمل آورد.
. ریدست دانشگده آداد به بهدنه وقبیی اد اسدویب واحب وهیا  شمدل نتی 00

ضیدفتی ممصل و وجملی، ببو  انالع و ببو  حیور دانشجوید ، در ایتن 

بیندمه حدضی شب در حدلیکه بشبت والش شب بد دانشجوید  بیخورد نباشته 
بدشب که علی رغا  مه این کدر د، اعیدی بسیج دانشجویی پس اد آنتکته 

 دی متعبد بیای جلسه و گمتگو بد ایشد ، بد بی ووجهی   د و درخواست  ندمه
و عبم پدسخگویی روبیو شب، به  نگدم خیوج اد متیاستا اد وی بتدبتت 
وصمیمدت یو جدنبه، منمعت نلبدنه، محبود کننبه، پدسخگویی را مطدلبه 
کیدنب که در حین  حبت و گمتگو و ببو  پدسخگویی، سوار بتی ختودرو 
شبنب و  مچند  جنبش دانشجویی را بی پدسخ ر د کیدنب که بدد  ا ثدبت 

 د وحمل شنیب  حیف حق و ووا  پدسخ، نسبتت بته اقتبامتدت  شب ، آ 
 مباخله جویدنه و سلبی خود را نبارنب!

 00900912و  0292912. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 03
 0590916. اشدره به بیدندت ر بیی در ودریخ 01
. پس اد این بیندمه  د، که وظیمه و وکلیف جنبش دانشجویی و بسیج 05

دانشجویی بود، رویه مسئولین دانشگده آداد بد بسیج دانشجویی وغییی کید 
 دی دانشجویی بد وصمیمدت و   دی بسیدری بی سی بیندمه و سنگ انبادی

 آیین ندمه داشتنب!

 ::سعیب ابوالحسنی نهاد ::

 ::::آرسام

 ::::آرسام
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آیا شما درضمن تدریس مشیویول انیجیام 

 های صنعتی نیز هستید؟ فعالیت

 دی وابسته به ودارت دفدع  تمتکتدری  البته! در مجموعه

 دارم.

هیاییی کیه  دروس و واحید

دانشجویان این رشته 

)مییکییانیییییک(  

گذرانینید،  می

آییییا در 

صیینییعییت 

کییاربییرد 

 دارد؟

 

 

 

 

 

 

ی کدرشنتدستی  در نگده کلی  ا آری و  ا نه! امد در دوره

بله کدربید دیددی دارد و دروس کدرشندسی  مد  پدیته و 

سنگ بندی علا مکدنیو، در  نعت استت؛ کته  تیگتز 

در ب  12ووا  آ  را کندر گذاشت و در واقع بیش اد  نمی

 دی مورد نیدد کدر در  نتعتت را نتی  مطدلب و وکنیو

بیننب. خبا را شکتی  دریدفت مبرک کدرشندسی آمودش می

کسدنی این مسیی را وبوین کیدنب که اد اسدویب داختل و 

خدرج کشور بودنب و  ستنب بسیدر بیندمته ریتزی شتبه، 

 بفمنب و کدربیدی این مسیی را نیاحی کیدنب یعنی بتد 

 یو دیب کلی، بدد و البته انعطدف پذیی!

ی دانشجوییی  ی عطف پیشرفت شما در دوره نقطه

 چه بود؟

مسلمد حیور در کالس اسدویبی بزرگ مثل دکتی  دلتح 

داده که اد ن ی اخالق و علا فوق العدده بودنتب و دکتتتی 

 بیقی که افتخدر حیور در کالسشد  را داشتا و البتتته 

دکتی  دلحی که کتدبا را بد ایشد  نتوشتتتا بتی شتو 

ی عتطتف و رشتب متن در دورا   نقطه

 دانشجوییا بود. 

نظرتان را درباره کلمات زیر 

به صورت جمالت کوتیاه 

 بیان کنید.

 تتدی  بچهانجمن علمی: 

انجمن علمی انتگتیتزه و 

امیب بدالیی دارنب که ایتن 

انگیزه و امیب را من نتیتز 

 پسنبم. می

کتتتدر تشییکیییییالت: 

 د ب. وشکیالوی درچهدرچوب قدنو  نتیجه می

شتنی و دکتر سرائیان:  سد  فوق العدده دوست دا ان

کنا دانشجوید   ا بتدمتن  شییمی  ستنب که وصورم می

  ا عقیبه بدشنب.

شگده فنی ومهنتتبستتی  تهران شمال:  زرگتیین دان ب

 دی روشنی را بیایش وصور   دی آداد، که افق بین دانشگده

 کنا. می

به ن ی مییسب اقبامدت خوبی انجدم شبه و برجام: 

انتب. نتیتت   دیی نسبی  ا دست پیبا کتیده  به موفقیت

 د است. امد اعتقدد شختصتی  خییی  ا پشت اقبامدت آ 

من این است که به کشور دیی مثل آمییکد نبدیب اعتتمتدد 

 دیی که روش آمتییتکتدرا  بکنیا، نه فقب آمییکد، بلکه آ 

کننب نیز اد این قدعبه مستثنی نتیتستتتنتب.  دنبدل را  می

مثدلش  مین کشور دی عیبی و... نگده به داختل کشتور 

بدیب بدشبو روی جواند  خودمد  بدیب ومیکز داشته بدشیتا 

ی وولیب داخلی متمیکز شویا.  یتچ کتس  و روی مسدله

کنب؛ مگی خودمد . کشور دی خدرجتی  بیای مد والش نمی

  مه به فکی سود و منمعت شخصی خود  ستنب.

آفت جواند ، که متدسمدنه کتتمتتی در  تفاوتی: بی

  دی جبیب افزایش پیباکیده است. نسل

بارم. رابطهفضای مجازی:   ی خوبی بد دش ن

سی کدر خودش را درستتت اقتصادمقاومتی:   یک

انجدم بب ب؛ معلا درست درس بب ب، کشتدورد درستت 

 کشدوردی بکنب و...

ی یک منبع درآمد  آیا شما به تالیف کتاب به منزله

 کنید؟ نگاه می

)بد خنبه( ودلیف کتدب بیای من که فقب  زینه دا بتوده! 

حتی بیای وییایش و ودیپ  زینه  ا کیدم و ندشی، اد من 

 تدی  و استدد  دلحی خواست بیای کا شتب   تزیتنته

دانشجوید  به جهت خییب کتدب حق ودلیف نگیییتا، متد 

 ا پذییفتیا و نکته جدلب ووجه ؛ ده، پدنزد جلب کتتتدب 

 بیای  بیه به دوستد  اد ندشی خییباری کیدیا.

از تدریس خود در جایگاه یک استیاد راضیی 

 هستید؟

دانتا امتد  عیض شود که خودم را استدد نتمتی

راضی  ستا و این یو انتخدب شخصی بتود. 

 دی نوالنی متبت را  من و  مسیم دوره

ایا که البته ایشتد   مشغول وبریس بوده

وییاستدر فنی کتدبا بودنب و  متکتدری 

ایا. امد بدیب ذکتی کتید   ا داشته

وبریس درآمب مندسبی نبارد و اگی 

رفتا قطعتد   دی دیگی می سیاغ کدر

درآمب چنبین بیابیی داشتا امتد 

 مدنطور که گمتا وبریس عالقته 

 .    ام بود و انتخدب شخصی

دانشجویان دانشگاه را چیه 

 کنید؟ طور ارزیابی می

متدسمدنه بدور این کته فتقتب ورود بته 

دانشگده مها است و معبل ا میتی نتبارد و 

گتیتیی،   مین که وارد شبی مبرک رو متی

رایج بوده و ست و  ب البته اینطور نیست. در متحتیتب 

کدر حتی بی سی  بم معبل  ا رقدبت است و ایتن کته 

ی شب و  ای به انباده بین شدگید اول و شدگید آخی فد له

 رود است.

اوضاع درسی شما در دوران دانشجویی چیگیونیه 

 بود؟

خدنا دکتی اخوا : ایشد  در مقطع کتدرشتنتدستی ارشتب 

 02و در مقطع دکتیا بد معبل کل دروس  02.62بدمعبل 

مشغول انجدم رسدله دکتیا  ستنب که ایتن نتمتیات در 

 تدی  مقطع کدرشندسی ارشب ایشد  را در مقدم اول ورودی

 ی مدقبل خود، قیار داده بود. خود و  دوره

 تدی    ی کدرشندسی فیاد و فتیود استدد جمشیبی: در دوره

ارشب و دکتیا دانشجویی ممتدد و  داشتا امد در کدرشندسی

 د بودم. متثتال در ایتن متقتطتع در درس  اد بهتیین

شبه بودم و این مدنع رسیب  من به معبل  02.12ریدضی

شب. استدد این درس در حدل ودلیف کتدب ریدضتی  می 02

دکتیا بود، ایشد  خواستدر ودلیف یو فصل اد کتدب ختود 

بدقی مدنبه جبیا  شود که متن  2.0ووسب بنبه شبنب ود 

وقبل کیدم آ  یو فصل اد کتدب ایشد  به نور ومتدم و 

کمدل ، بنویسا و در نهدیت ندبدوری دوستد  و اسدویب ایتن 

 رسیبم. 02ی  کدر را انجدم داده و به نمیه

از نظر شمابه دانشجویان دانشگاه آزاد امیییدی 

 هست؟!

 ب در ب! مثال مد در محیب کدرخودمد  داریتا افتیادی 

که فدرغ التحصیل  مین دانشگده آداد  ستنب و حتتتی 

یکی اد  مکدرا  مد نیز مبرک خود را اد دانشتگتده آداد 

 تدی مترثتی   اخذ کیده است امد بد این وجود یکی اد نییو

بدشب. این که در کتبام دانشتگتده درس  محل کدر مد می

ی این که وتختصتص و  بخوانیا مها است امد نه به انباده

مهدرت شمد به چه میزا  است. به عنوا  متثتدل بتودنتب 

 دی وو رقتمتی   دی مد، افیادی که بد روبه ای در ا دوره

 دی شییف و وهیا  و... شبنب امد بد این حدل  وارد دانشگده

حتی موفق به کسب نمیه قبولی در دروس خود نشبنب و 

 ووا  رسیب. بد والش کید  به  مه چیز می

 ی شما با ورزش چگونه است؟ رابطه

ای   د به  ورت نیمه حتیفته خیلی خوب است و اد پیشتی

کیدم و البته عیو بدشگده وییانبادی  ندیع دفتدع  شند می

 بودم .

اهل سفر هستید و سفرها داخلی را بیشتر ترجیی  

 دهید یا خارجی؟ می

 02کنیا. معموال اواخی اسمنب وتد  بله خیلی دیدد سمی می

 1222فیوردین سمی  ستیا و درایتن متبت حتبود 

پیدادیا. اگی  کنیا و به اییانگیدی می کیلومتی راننبگی می

سمی کووده مبت داشتته بتدشتیتا بته شتمتدل کشتور 

 دی خدرجی به غیی اد سمی دی دیتدروتی  رویا.مسدفیت می

ی  ام و بد لطف خباونب چنب سدلی استت کته د ته نیفته

محیم را در کیبال  ستیا. بیای مسدفیت، پیشنهتدد متن 

ی  یمز نزدیتو  ی دریبدر در شهی مییوا  و جزییه دریدچه

ی جدلب این جزییه ختدک  بدشب. که نکته جزییه قشا می

 دی مختلف آ  است، بدددیتب ادایتن  متنوع و دارای رنگ

 مندنق بکی بسیدر لذت بخش است.

 کنید؟ هایی را مطالعه می چه کتاب

متحتمتب)ص( و  ام استیارآل  دیی که اخییا خوانبه کتدب

العیو  )عالمه مجلستی( بتوده استت.کته شتدمتل  جالء

بدشب. کته  ی انهدر می  د و روایدوی اد دنبگی ائمه  داستد 

خوانا. چیا   د را به  ورت رمد  بیای خود می  این داستد 

که رمد  وار خوانب  کتب بیای من جذابیت خد ی دارد. 

 مچنین کتدب ا ول اعتقددات )آقدی قتیائتتتی( را در 

دست مطدلعه دارم. علت و دلیل میل بنبه که اخیتیا بته 

سمت کتب مذ بی نیل پیبا کیده است، این استت کته 

ی این کتب وأثیی بیشتیی در سعددت دنتیتوی و  مطدلعه

 اخیوی به  میاه خوا ب داشت انشدال... .

متن کتدب ا ول اعتقددات بسیدر سدده و روا  نتگتدشتتته 

شبه است که این امی موجب حالوت و شییینی بیتشتتتی 

کتدب،  نگدم مطدلعه خوا ب شب. متدستمتدنته در نتول 

وحصیل به حبی که بدیب و شدیب به مسئله اعتقدد دینی و 

 شود . ا ول دین ووجه نمی

ی سفربه مناطق محیروم و ییا  آیا تاکنون تجربه

 اید؟ مناطق جنگی داشته

وحت عنوا  را ید  نور خیی! امد وجیبه سمی به متنتدنتق 

جنگی به  ورت شخصی و خدنوادگی را داریتا کته بته 

ن یم  ی جوانی حباقل یکبدر را بدیب بیود. ایالم، متهتیا  

قالویزا  و شلمچه بسیدر جدلب است. اگی بد ا تدلتی ایتن 

مندنق  ا  حبت شویا خدنیات جدلبی بیای گتمتتتن 

خوا نب داشت. درمورد مندنق محیوم؛ در حین سمتی اد 

کیدیا که متدسمدنه شهی دی محتیومتی   مندنقی عبور می

آمبنب. مخصو د مندنق غیبی کشور که بدعتث  به ن ی می

 ودسف است.

چه چیزی سبب شده تا شما سبک خیود را در 

 تدریس عوض کنید؟

اوال نوشتن پدی وخته و نت بیداری دانشجوید  ختیتلتی 

گیفت و ووضیح داد  این مطلتب  دمد  مدرا در کالس می

افزود. بد این که بتیای متن وتهتیته    ا بی این دمد  می

اسالیب خیلی دمد  بی بود، وصمیا گیفتا اد وکتنتولتوژی 

استمدده کنا. بد این روش وبریس، بددده کتالس بتدالوتی 

رود، دمدنبیویین قسمت درس داد  یتعتنتی  تمتد   می

بیداری دانشجوید  خود بته  نوشتن استدد پدی وخته و نت

شود و بحث پییامو  مطتدلتب بتیتشتتتی  خود حذف می

شود و...  مچنین جد دیی که الدم بدشب و بته فتهتا  می

بیشتی مطلب کمو کنب بیوی وختته  تا نتکتدوتی را 

 کنا. یددداشت می

 های زندگی شما چیست؟ ایده آل

کیدم رشب مددی و متیتزا   سدل پیش فکی می 02حبود 

درآمب بدال بدشب امد حدال بد درک و پختگی بیشتی نستبتت 

وتوانتب  دانا  که فقب عدقبت به ختیتیی متی به قبل می

 آل  ی کس بدشب. ایبه

 کنید. ی شما به دانشجویان را بیان می توصیه

 دی ائمه ومعصتومتیتن  رجوع به نکدت و احددیث ووو یه

ی  ای ادبهتیین  دست انس بد سخنتد  و شتیتوه گنجینه

 کنا. ایشد  راوو یه می

مصاحبه صمیمانه با استاد نخبه 

 ی مکانیک  رشته

 استاد یوسف طراز جمشیدی
،خواسته ید ندخواسته وتحتت  امیوده دنبگی مد در دنیدی واقعی

 وأثیی فیدی مجددی قیار دارد...

ووی  این دوره دمونه بتبو  نتو  متیتشته ” به قول معیوف 

 “دنبگی کید امد ببو  نت نه

آدم وقتی وو یو شهی ید حتی یو خیدبونی که نمیشتنتدسته 

وارد میشه اولین کدری که میکنه دنبدل یو کسی میگیده ود 

 را نمدییش کنه ید آدرس بپیسه!

این مثدل سدده دربدره خیدبد  و شهی بود امد به نت تی شتمتد 

آدمی وقتی وارد یو دنیدی ودده و جذاب و در عتیتن حتدل 

 ندشندس)!( میشه نیدد به یو نقشه و را نمد نباره؟!

عقل سطحی حکا میکنه که در فیتدی واقتعتی اد اثتیات 

، مچنین بی شو ایتن  مخیب فیدی مجددی در امد  نیستیا

فید اکثی مسدئل مها و اسدسی دنبگی را درختود جتد داده 

 است...

دنیدیی که در آ  مهمتیین دمینه یعنی خدنواده و مسدئل آ  

را وحت ودثیی خود قیار داده و در آ  اد وصدویی پورنو و روابتب 

 د و ویویج فی نگ ند حتیتح  آداد بین د  و مید گیفته ود مب

ی آ  ندبودی فی تنتگ ا تیتل ایتیا   غیبی که ونهد نتیجه

 اسالمی است...

در این شمدره اد نشییه قصب داریا یو کدندل خوب در پتیتدم 

 رسد  پی نیفبار روسی بهتو  معیفی کنیا!

کدندل حجدب و عمدف در این فید بتد وجتود متعتیتالت و 

مشکالت فیاوا  در حیطه حجدب و عتمتدف و بتد وجتود 

 دی غیی اخالقی بسیدری که در این شبکه اجتتمتدعتی  کدندل

موجود  ستنب ووانسته کدربیا  بسیدری را جذب خود کنب و 

 افیاد بسیدری را به پوشش اسالمی ویغیب کنب...

 دی این کدندل میتوا  به ایتن متوارد  اد جمله مزاید و ویهگی

 اشدره کید:

 دی مختلف خصو د  پدسخ به شبهدت و سواالت در دمینه -0

حجدب و روابب دختی و پسی که امیوده فکی و ذ ن بستیتدری 

 اد جواند  عزیز را مشغول به خود کیده است.

استمدده اد استددا  بیوی اد جمله استدد پند ید  و استتتدد  -0

 رائمی پور و...

 دی مختتلتف   دی گوندگو  در دمینه ارائه عکسهد و کلیپ -3

 خصو د سبو دنبگی.

  دی گوندگو .  د در دمینه  د و ننز استمدده اد دلنوشته -1

 و...

شویب و لتذت   joinپیشنهدد میکنیا شمد  ا  مین حدال 

 ببییب!!!

 رسانه )پیام غیر بازرگانی( 

 مصطفیمطیعی::|علیاسالمی|::محسنطاهری


