
اگر بنابر تحریم باشـــــد درآینده ملت ایران آنهارا تحریم میکند/ 

بیشــترین مجموع نفت وگاز دنیا براي ایران است. گازي که دنیا و 

اروپا به آن احتیاج دارد/ ایران میتواند آنها را تحریم کند اگـر الزم 

باشد.                     

    (1393/11/29  دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقالب)

(عمارنامه 12)

ما رمیت اذ رمیت و لکن اهللا رمی

مســــئول مخابرات توپخانه می گفت: «ما رمیت اذ رمیت و لکن اهللا رمی.» این 

خداســـت که توپ ها را هدایت می کند و بر آنجا که باید فرود می آورد، و این 

اعتقاد همه ي ماست. کجاست آن گوش شنوایی که بشنود آواي تسـبیحی را که 

از ناي بلند توپ هاي ما بر می آید؟

ما الجرم با همان اسلحه اي می جنگیم که شیاطین براي غلبه بر حق ساخته اند، اما 

اگر هنوز کسی هسـت که در حقیقت راه ما تردید دارد بدینجا بیاید. در گوشه ي 

سنگر مخابرات توپخانه یکی از برادران به نماز ایســتاده و در قنوت به معراج رفته 

است و خشوع فقیرانه ي او مجراي وسیعی است که نصرت کریمانه ي حق را بر ما 

نازل می گرداند.

طلبه ي جوانی که وظیفه ي مهمات رسانی را بر عهده گرفته بود خالصــــــــانه 

می گفت: «به رزمنده ها کمک می کنم، شاید خداوند اجر بســـیجی را به من هم 

عطا کند.»

پیر توپخانه، حاج رجب علی خاکســار، دلی جوان داشت به جوانی جوان ترین 

بسـیجی ها، هر چند می گفت که زمان احمدشاه را نیز به خاطر می آورد. حضـور 

حاج رجب علی در میان این جوانان چندان عجیب نیست. جوانی به دل است و 

دل او از کجا معلوم که از این جوانان، جوان تر نباشد؟ آواي تکبیر او وقتی طناب 

توپ را می کشید، در همه ي دشت طنین می انداخت.

منبع � h ttp://www.aviny.com   پیران توپخانه
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میوه "بھ" و خواص آن :

آرام بخش :
 

دانھ بھ دارای آمیگدالین یا ھمان ویتامین  B17اســـت. کھ اثرات ضـــد 
سرطانی دارد. البتھ در مصــــرف آن باید جانب احتیاط را رعایت و از 
مصـــــــــــــــرف بیش از حد آن خودداری کرد؛ زیرا مقادیر زیادی از 
آمیگدالین ســمی اســت. دان ھھای بھ ســرشــار از تانن، شــکر، پکتین، 
مالیک اسید، آمیگدالین و ... ھســـــــتند. دمنوش تھی ھشده از این دان ھھا 

خاصیت آرا مبخشی دارد.

ب یخوابی را درمان م یکند و تن شھای عصــــــــبی و تنفس نامناسب را 
تســـکین م یبخشـــد. ھمچنین پکتین موجود در این دان ھھا برای درمان 
جراحات، سوختگ یھا، سرفھ، گلودرد و سایر مشکالت تنفسـی کاربرد 

دارد.  

ک م خونی :

یکی از مھ مترین ترکیبات موجود در بھ ویتامین  Cاســـــــــت، کھ نقش 
کلیدی در سالمت ذھنی و فیزیکی دارد. ویتامین  Cیک آنت یاکســــیدان 
بســـــــــــــیار قوی است و از تولید رادیکا لھای آزاد توسط چرب یھای 
غیراشـباع جلوگیری م یکند. ھمچنین وجود ویتامین  Cدر رژیم غذایی 
باعث افزایش جذب آھن از مواد غذایی م یشـــــــــــود؛ در نتیجھ از کم 

خون یھایی کھ بھ علت کمبود آھن بھ وجود م یآیند، جلوگیری م یکند.
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بخش سواالت :

بھ کسانی کھ پاسخ صحیح دھند جوایز ارزنده اھدا خواھد شد 
 لطفا کد صحیح را بھ شماره ( ٣٠٠٠١٢٣٠١١٠١١)

************************************************

سوال اول :

کشور ایران در کدام فناوري داراي رتبه جهانی است ؟

٣١ - باتری ھای خورشیدی
٣٢ - اتومبیل سازی
٣٣ - نانو تکنولوژی

٣٤ - بازی ھای رایانھ ای

***********************************

سوال دوم : 

گفتند اینها ارامنه اند، دارند می آیند جبهه براي کارهاي صـــــنعتی - ارامنه در 

کارهاي صنعتی و فنّی و ماشین و این چیزها مســلّطند - و براي کمک و خدمت. 

آمدند؛ مرحوم ............... اینها را به کار گرفت. مبالغی اینها زحمت کشـــیدند، 

خدمت کردند، کار کردند و کسانی هم شهید شدند.

٣۵-کشوری
٣۶-چمران
٣٧-باکری

٣٨-خرازی
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از تکنولوژی چھ میدانید ؟

ھرچھ رو بھ جلو پیش میرویم تکنولوژی ھم بھ صورت انفجاری رشد و 

توسعھ مي یابد 

اینتــــرنت ، بــــرنامھ ھا و بازیھای رایانھای ، محافل اجتماعــــي مجازی و یا 

دستگاھھای ھوشمندی کھ در زندگي روزمره با آنھا سرو کار داریم ھمھ و ھمھ 

تکنولوژی ھایی ھســـــــــــتند کھ چند صباحي پیش وجود نداشتند ولي ھمچنان 

ٔچرخھ◌ روزگار میچرخید و بسیاری از کشورھای پیشرفتھ و در حال توسعھ 

در آن زمان ، حتي اپســـــــــیلوني از امکانات موجود در دھھ اخیر را در اختیار 

نداشتند .

پس مشکل چیست ؟ از ما یا از تکنولوژی ؟

مشکل عدم شناخت کافي بھ امکانات تکنولوژی و راه حل آنبھ دست آوردن علم 

و شـــــــــــناخت در این حوزه و بھ کارگیری آن در زندگي روزمره و در نھایت 

سازندگي کشور عزیزمان ایران است.

-آیا میدانســـتید ایران ھفتمین کشـــور برتر در تولید علم نانو در سال ٢٠١۴ 

است ؟

، ایران 4.25 درصـد از مقاالت فناوری نانوی دنیا را  اسـتت نانوبر اساس آمار 

بھ خود اختصاص داده و در جایگاه ھفتم تثبیت شده است.

بر اساس آمار استت نانو در سال ٢٠١۴، نزدیك بھ یك میلیون و سیصـــد ھزار 

مقالھ در بانک اطالعات Web of Science ثبت شـده کھ از این تعداد حدود 

٩ درصد بھ حوزه علوم و فناوری نانو مربوط میشـود. جمھوری اسالمي ایران 

با اختصـــــــاص ۴.٢۵ درصد از مقاالت فناوری نانوی دنیا بھ خود، در جایگاه 

ھفتم این رتبھ بندی تثبیت شد. کشــورھای چین، ایاالت متحده و ھند بیشـــترین 

تعداد مقاالت مرتبط با فناوری نانو را در سال ٢٠١۴ داشتھاند.
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حضور فعال ارامنه در جنگ تحمیلی :

من غالباً به منازل شهداي ارامنه و آشوري که رفته ام - که امســـــال هم 

خوشبختانه موفّق شدم منزل چند شهید ارمنی رفتم - میبینم اینها نسبت به 

کشـورشان احســاس تعهّد میکنند؛ یعنی واقعاً متعهّدانه رفتار کردند. زمان 

جنگ هم من یادم است که عدّه اي از همین مســــــیحیان ارمنی آمدند 

اهواز؛ من در فرودگاه دیدم یک جماعتی نشسته اند، گفتم اینها چه کسانی 

هستند؟ گفتند اینها ارامنه اند، دارند می آیند جبهه براي کارهاي صنعتی - 

ارامنه در کارهاي صنعتی و فنّی و ماشین و این چیزها مســـلّطند - و براي 

کمک و خدمت. آمدند؛ مرحوم چمران اینها را به کار گرفت. مبالغی اینها 

زحمت کشیدند، خدمت کردند، کار کردند و کسانی هم شهید شدند.

یکی از [اعضـاي ] این خانواده هاي ارمنی که من همین هفته ي پیش رفتم 

منزلشان، پسـرش سرباز بوده؛ گفت سربازي اش تمام شد و ناراحت بود که 

جنگ هنوز هســـت؛ [میگفت ] من سربازي ام تمام شده و چه کار کنم. بعد 

گفت اتّفاقاً اعالم کردند مثالً آن کســانی که سربازي رفتند، چند ماه - سه 

ماه یا فالن قدر - بیایند مجدّداً جبهه. گفت این خوشحال شـد؛ خوشـحال 

شد که باز دوباره فراخوانی کردند؛ آمد و رفت جبهه و بعد هم شهید شـد، 

جسـدش را آوردند؛ یعنی این جور احسـاساتی را انسـان در بین هم میهنان 

غیر مسلمان ما در کشور مشاهده میکند. خب تالش کردند. و امیدواریم که 

نظام اســالمی بتواند به وظایف خودش در این زمینه ها عمل کند؛ آنها هم 

حقیقتاً نسبت به کشور با تعهّد به معناي واقعی کلمه رفتار کنند.

1393/11/06
بیانات در دیدار نمایندگان اقلیت هاي مذهبی کشور در مجلس شوراي اسالمی 
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