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ِدل شیکّسِه*
رسالت ما، رسالـــت انبیاست...

حیدری ابوالفضل 

مدت زمان تقریبی خواندن:
2 دقیقه

دار داعیــه معظــم، رهــری ســخنان طبــق اســامی، انجمنهــای
و گنــگ دانشــجویان بــرای موضــوع ایــن و هســتند انبیــا رســالت

تــاحــدودیمبهــممیباشــد؛نــهبــهدلیــلاینکــهرهــریبــهصراحــتبیــان
نکــردهباشــند،بلکــهبــهدلیــلعــدمتبیــنوتوجــهصــرفبــهفرعیــاتتوســط
کــه کــرد برداشــت میتــوان ایشــان فرمایشــات از اســامی. هــای انجمــن
رســالتتشــکلها،فقــطمبلــغبــودننیســتواصــلماجــراتربیــتاســت،
همانطــورکــهرســالتپیامــراکــرم)ص(ومبنــایاســام،تربیــتوتبیــنآن
بــودهوتبلیــغهــمدرراســتایهمــنبــودهاســت.بــههمــندلیــلبــهصــورت

کلــیبــهایــنموضــوعخواهیــمپرداخــت.

ازراهــکارهــایتبدیــلایــنرســالت،میتــوانبــهبرنامهریــزیدرراســتای 
راهکارهــای و نــکات از پــروی و اســامی هــای انجمــن اساســنامه اهــداف
اســامی تشــکلهای دانشــجویان بــا ماقــات و هــا ســخرنانی در رهــری
اشــارهکــرد؛کــهبــاایــنرویکــردمیتــواندرمرحلــهاولانجمــنهــایاســامی
و دســت عنصــر یــک عنــوان بــه دانشــجویان اذهــان در اینکــه بجــای را،
بــرایرشــدوتکامــلانســان بــهرکــناســایس بــهنظــربرســد؛تبدیــل پاگــر
دانشــگاهها در ســازنده( نــوع )از اســامی الگویــی و جلــوه همچنــن و
کــرد.قبــلازاینکــهکــهتشــکلهــاازنقطــهضعــفدرتربیــت،بــهقــوت)در
جامعــه(تبدیــلشــدهباشــند،بایــدبــهایــننکتــهتوجــهکننــدکــهچــهافــرادی
کــرده تربیــت را بعــدی نســل بایــد  و میگرنــد قــرار آنهــا امــور راس در
باشــند.نــهفقــطبرنامــههایــی،هرچنــدپــرمغــز،بــرایدانشــجویانداشــته
اســامی تربیــت راســتای در خــود تشــکل درون محتــوای بــه ولــی باشــند،
رفتــار هــا انجمــن ایــن شــوراهای در فــردی اگــر کــه چــرا نکننــد؛ توجهــی
بــیعســلخواهــد زنبــور بکند،هماننــد را آن ادعــای ولــی نداشــته اســامی

بدتــر!! بلکــه بــود،


ــههمــنرویــهادامــهدهنــد دراصــلبایــدگفــتاگــرتشــکلهــایاســامیب
وفقــطازشــعار»رســالتمــا،رســالتانبیــااســت«اســتفادهکننــدودرعمــل
بــهآنضعــفداشــتهباشــند،بــهزودیشــاهدآنخواهیــمبــودکــهنفــوذضــد
فرهنــگمــا،کــهدرحــالحاضــرباعــثتزلــزلاعتقــاداتدانشــجویانشــده،
بــیقیــدبنــدوتســلیمشــعائرغــرمتمــدنغــرب نتیجــهدهــدوجامعــهای

تحویــلدهنــد.
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ِدل شیکّسِه*
رسالت ما، رسالـــت انبیاست...

بحرینی علی  سید 

مدت زمان تقریبی خواندن:
مجــری2 دقیقه و مشــهد بویــم رفتــه خانــواده بــا دانشــگاه، در قبولــی از قبــل

از بعــد میشــد، پخــش صحــن بلندگــوی از صــداش کــه برنامــه
و باشــید امــامرضــا خــادم هــم گفــت:شــما برنامــه تمــومشــدن
پیــش کنیــد.همونجــا دعــاهمــکاری هــای کتــاب آوری درجمــع
خــودمگفتــمیعــیمیشــهکــهیــهروزیمنــمخــادمامــامباشــم؟!
وازامــامرضــاخواســتمتــابتونــمبــهزائــراشخدمــتکنــم.قضیــه
اردویــی بــهدانشــگاهفهمیــدم ازورود بعــد ۹۸ ســال و گذشــت
هســتبــهاســمکبوتــرحــرمکــهبچــههــایانجمــناســامیبرگــزار
میخــوای کــه گفــت مــن بــه انجمــن اعضــای از یکــی میکــردن.
ــهعنــوانخــادمفعالیــتکــی؟مــنیــهلحظــهخاطــرهحــرماومــدتــوذهنــمو ب

گفتــمچــراکــهنــه؟وشــدیمخــادمبخــشرســانهاردویکبوتــرحــرم.

ــودن، ــهب ــابچههــاوهمونطــورکــهقبــابهمــونگفت خاصــه،رفتیــممشــهدب
بدلیــلحجــمزیــادکارهــا،بچــههــایخــادمنمیتونســنمثــلبقیــهبچــههــا
بــرنحــرموتــوبرنامــههــاشــرکتکنــن.اصــامــادوبــارتونســتیمبریــمحــرم
وقــت، نبــود بدلیــل کــه اول دفعــه آجیلــی. زیــارت یــه اونــم کنیــم زیــارت و
ســریعزیــارتکــردموحســرتیــهزیــارتدلچســببــهدلــممونــد.روزآخــرکــه
قــراربــودبرگردیــمهمــهکاراروانجــامدادموازیکــیازبچــههــاســاعتحرکــت
ــهســمتحــرمو ــوسهــاروپرســیدم.دوســاعتقبلــشحرکــتکــردمب اتوب

پیــشخــودمگفتــمکــهیــهزیــارتدلچســبووداعمیکنــموبرمیگــردم.

هنــوزیــکســاعتنگذشــتهبــودکــهگوشــیمزنــگخــوردویکــیازبچــههــا
کــه خــدا بنــده اون فهمیــدم مــرن؟ دارن همــه پســر؟ تــو کجایــی پرســید
ســاعتحرکتــوپرســیدهبــودمازشاشــتباهگفتــهبــود.هیچــیخاصــهحالــم
زیارتــوناقــصگذاشــتموســریعدعــایوداعــوخونــدمواز خیلــیگرفتــهشــد؛
ــابغــض حــرمزدمبــرون.جلــویبــابالرضــاکــهرســیدمروبــهگنبــدکردمــووب

گفتــم:امــامرضــاایــندفعــهنچســبید؛بــازمبطلــبمــارو.

هنــوزدوهفتــهنگذشــتهبــودکــهتــویتعطیــاتبــندوتــرم،خیلــیناگهانــی
جــور رایــگان یــهمشــهد گفــت و زد زنــگ دوســتام از یکــی ۱۱شــب ســاعت
انــگاردنیــاروبهــمدادن،ســریعوســایلجمــعکــردمو منــم شــده.میــای؟
عــازمشــدم.ازاونبــهبعــدهروقــتمــرممشــهدومیخــواموداعکنــم،ایــن
از یکــی شــد حــرم کبوتــر اردوی کــه بــود اینجــوری میــاد. ذهنــم بــه خاطــره
بهرتیــنخاطرههــایدوراندانشــجوییمــنودلیلــشایــنبــودکــهامــامرضــا
ــهبرکــتخدمــتبســیاربســیار ــود.اونــمب ــودرمــونکــردهب دلشکســتهمن

کوچیکــیکــهکــردم.

الســام علیک یا امــام الکریم * همان دل شکسته است.
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ســخنان علی رادمنش )دبیر سیاســی انجمن(
در نشســت با اســتانداری

مدت زمان تقریبی خواندن:
3 دقیقه

برجســتهی و مثبــت رفتــاری و اخاقــی ویژگیهــای
انتخابیــش ازمدیــران برخــی بــا بعضــا اســتاندار،
ایــن شــود، مــی احســاس کــه اســت.چزیی متفــاوت
قــدرت اعمــال دیگــری هــای کانــال از گویــی کــه اســت
شــوند. منســوب مدیــران ایــن بعضــا تــا اســت شــده
امــور کــهدرتمامــی ایــن بــر آقــا بنابــرفرمایــشحضــرت
ایــن یــزد اســتاندار از مــا گــرد، صــورت تبیــن بایــد
انتظــارراداریــمکــهدرانتصابــاتمدیــرانارشــداســتان،
پیوســتجهــادتبیــنوجــودداشــتهباشــد؛تــامشــخص
شــودمدیــرانانتخابــیتوســطکــدامحــزبویــاکــدامفــرد

میشــوند. انتخــاب حمایــت مــورد قدرتــی صاحــب

مــیشــوند متوجــه یــزد اســتان فهیــم مــردم گونــه ایــن
مطالبــات کــهدرصــورتعملکــردناموفــقفــانمدیــر،
باشــند؛همچنــن داشــته افــرادی یــا فــرد چــه از را خــود
ــاترعایــتمــیشــودکــهاگــر عدالــتبیشــرتیدرانتصاب
ایــناتفــاقصــورتنگــرد،مــردماســتانعملکــردخــوب
یــابــدایــنمدیــرانراازچشــماســتانداریــزدمــیبیننــد.

بایــد  کــه  شــما انتصابــات بــاب مــن دیگــر ای نکتــه
ــهجایــی ــااولویــتبنــدیجــاب بگویــمایــناســتکــه،لطف
ســازمان از برخــی باشــید؛ داشــته نظــر مــد را مدیــران
هایــیکــهارتبــاطمســتقیمبــاســفرهمــردمدارنــد،هنــوز

https://isy.ir/%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/


تغیــریدرآنهــاصــورتنگرفتــهاســت،وبــارویــهایکــه
روحانــی بــر درود ملکوتــی لحظــات بــه اســت پیــش در

شــویم. مــی نزدیــک

آقــایفاطمــی،چنــدیپیــشبــراســاسرویکــردعدالــت
هســت؛ اســتاندار پررنــگ شــعارهای از کــه اجتماعــی
خرانــق پهنــهصنعــیت ایجــاد از حمایــت در را ای بیانیــه
امضــای جرئــت حــیت هــا خیلــی کــه ای بیانیــه نوشــتیم،
آنراهــمنداشــتند،امــامدتــیاســتخــریازآننیســت.
اســت یــکشهرســتانخــاص هــای بــهخاطــرفشــار آیــا
کــهایــناتفــاقبایکــوتشــدهاســت؟ویــادلیــلدیگــری

دارد؟

بــهذکــراســتکــهبگویــمانجمــن ایــنخصــوصالزم در
عنــوان بــه یــزد، دانشــگاه دانشــجویان اســامی
اســتان، دانشــجویی تشــکل بزرگرتیــن و قدیمیتریــن
عدالــت تحقــق راســتای در شــما عملکــرد کــه مادامــی
اجتماعــیباشــد،درحمایــتازشماســتولحظــهایکــه
عملکــردشــمابــرخــافعدالــتباشــد،اولــنگروهــیکــه

هســتیم. مــا میکنــد اقــدام شــما از مطالبــه بــه

آقــایاســتاندار،چــزییکــهامــروزهدربــندانشــجویان
هویــت ماســت. دانشــجویی هویــت شــده، کمرنــگ
دانشــجوییصرفــابــاکارهــایرســانهایزنــدهنمیشــود،
در حداقــل آنهــا نظــرات بــه کــه شــود مــی زنــده زمانــی
مســئولی کــه ایــن نــه شــود، مــی توجــه دانشــگاه امــور
و شــود آن جایگزیــن دیگــری فــرد و بــرود دانشــگاه از
ــه هیــچنظــریازدانشــجویانخواســتهنشــود.ایــنروی
کــهدرمــوردمســائل نــهتنهــابایــددردانشــگاهباشــد،
دانشــگاهازدانشــجویاننظــرخواهــیشــود،بلکــهبایــد
درســازمانهــایدولــیتهــماجــراشــودواگــربنــابــرتغیــر
نــزی ســازمان آن کارمنــدان از آنهاســت، مدیریــت در

نظــرخواهــیشــودتــاکرامــتآنــاننــزیحفــظشــود.

میفرماینــد الســام( )علیــه علــی امــام فاطمــی، آقــای
خــود زندگــی ســطح بایــد اســامی نظــام کارگــزاران کــه
اقشــار ویــژه بــه مــردم، عمــوم زندگــی ســطح بــا را
در کننــد. تنظیــم آمــد در کــم و مســتضعف و ضعیــف
حاکــم برجامعــه اکنــون کــه بــدی اقتصــادی وضعیــت
برگــزار تجماتــی مکانهــای در ضیافتهایــی اســت؛
شدهاســتکــهواقعــادورازشــاندولــتانقابــیاســت.
و شــده برچیــده رویــه ایــن مــیرود انتظــار شــما از لــذا

نشــود. تکــرار دیگــر

بــن روابــط اســتانها از برخــی در اســتاندار، آقــای
مجلــسودولــتزیــادخــوبنیســتواختافاتــیدارنــد.
مــاازایــننگرانیــمکــهدرداخــلاســتاننــزیچنــناتفاقــی
بیفتــدکــهاگــرچنــنشــود،هیــچمنفعــیتبــهجــزضــرربــه

منافــعاســتاننــدارد.

بــاالی تــورم و اســت واجــب هــای نیــاز از یکــی مســکن
اســتان بــزرگ مشــکات از یکــی اجارهبهــا، و مســکن
کــه اســت ایــن دارد وجــود مــا بــرای کــه ســوالی اســت.
بایــر، زمــن زیــاد مســاحتهای وجــود بــا یــزد اســتان

دارد؟ زمــن تامــن مشــکل کــه اســت چگونــه

چگونــهاســتکــهمــاامســالدرســالدانــشبیــانقــرار
مســلمن امــر ولــی خصــوص بــه مســئوالن، و داریــم،
جهــانتاکیــدبــردانــشبنیــاندارنــدامــابودجــهدانــش

بنیــاناســتانکــمشــدهاســت؟

ایــن متذکــر  خودشــان ســخرنانی در اخــرا آقــا حضــرت
شــدندکــهکارنمایــیبــرکاتکارراازبــنمــیبــرد.شــما
مــا و هســتید دانشــجویی جنبــش  خلــف فرزنــد خــود
بــامشــورتقــراردادنخــرس ازایــننگرانیــمکــهشــما
شــبه و رســانهای  کارهــای درگــر اطرافتــان، خالههــای
پوپولیســیتشــوید،وازتــواناجرایــیشــماکاســتهشــود

بــرود. بــن از بــرکاتکارشــما و

تاشهــای از یــزد اســتان فهیــم مــردم فاطمــی، آقــای
گاهنــدوتــازمانــیکــهتــاشهــایشــما بــیوقفــهشــماآ

هســتیم... شــما حامــی نــزی مــا باشــد، عدالــت برپایــه



با عجایب جهان همراه می شوید. لطفا  کمربند خود را ببندید...
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دقت مهندسی شگفت انگیز در مقبره های فراعنه

هواپیمــا ســازنده  و  طــراح  زن   اولیــن 
الهــام  1903بــا  ســال  در  تــاد«  »لیلیــان 
گرفتــن از کشــتی هایــی کــه در لنــدن دیــده 
یــک  بــرای  را  خــودش  نهایــی  طــرح  بــود 
بــه  را  او  کــرد.  ارائــه  موتــوردار  هواپیمــا 
خاطــر اینکــه زن بــود از داشــتن اجــازه پــرواز 
خلبــان  توســط  او  طــرح  کــه  کردنــد  منــع 
ــت  ــا موفقی ــون« ب ــه ماس ــی »دیدی آزمایش

پــرواز کــرد.

جالب است بدانید، در زیر سطح قطب جنوب بیش 
از 138 آتشفشان خاموش وجود دارد  که هر لحظه 

می تواند فعال شود.

عکسی بسیار جالب و دیدنی از اولین 
آمبوالنس دنیا !



سلول های
بنیادی

نشریه علمی  تیم 

مدت زمان تقریبی خواندن:
3 دقیقه

اول  رتبــه  ایــران  بنیــادی،  ســلول های  حــوزه  در  علــم  تولیــد  زمینــه  در 
در  دانش بنیــان  شــرکت   160 از  بیــش  اســت.  جهــان  در   13 و  منطقــه 
بــه مــردم  21 مرکــز �کیونــد ســلولی،  کشــور در حــال فعالیــت هســتند و 
در ایــن حــوزه خدمــات ارائــه می ککننــد. خدماتــی کــه مرهــون تالش هــای 
بی وقفــه �روفســور کاظمــی آشــتیانی اســت.. طبــق گفتــه دککتــر حمیدیــه 
بنیــادی  هــای  ســلول  امــروزه  بنیــادی  هــای  ســلول  ســتاد  ریکیــس 

باشــد. موثــر  العــالج  صعــب  بیمــاری  نــوع   70 درمــان  در  می توانــد 

https://isy.ir/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/


پتانســیل ســلولها، تمــام مــادر یــا بنیــادی، ســلول
هــایمختلــف بــهســلول تبدیــل بــرای را توجهــی قابــل
سیســتم یــک عنــوان بــه ســلول ایــن داراســت. بــدن
اســت قــادر و میکنــد، عمــل بــدن در کننــده ترمیــم
زنــده جانــدار کــه زمانــی تــا محدودیــیت، هیــچ بــدون
بــه بــردازد. دیگــر او هــای ســلول نوســازی بــه اســت،
بنیــادی، هــای ســلول کــه گفــت میتــوان کلــی طــور

را خودســازی و تمایــز توانایــی هســتند هایــی ســلول
هســتند. دارا

از نــوع چنــد بــه بتوانــد بنیــادی ســلول یــک اینکــه
تمایــز ویــژه عملکــرد بــا اختصــایص ســلولهای
انــواع اســاس، ایــن بــر گوینــد. ســلول »تــوان« را یابــد
تمــام اصلــی دســته چهــار بــه بنیــادی ســلولهای
مــی تقســیم  تــوان تــک و چندتــوان پرتــوان، تــوان،
هســتند ســلولهایی تــوان تمــام ســلولهای شــوند.
دارنــد؛ را ســلولی ردههــای انــواع تولیــد قابلیــت کــه
انــواع تولیــد قابلیــت پرتــوان ســلولهای کــه درحالــی
را جنیــی تروفوباســت ســلولی رده بجــز ســلول
قابلیــتتولیــدانــواع دارنــد.ســلولهایچندتــواننــزی
وســلولهای راداراهســتند یــکردهخــاص ســلولیدر
ــه ــزب ــاقابلیــتتمای ــهعنــوانســلولهایــیب تــکتــوانب

میشــوند. شــناخته ســلول نــوع یــک

دو نــاف بنــد و مزانشــیمی بنیــادی ســلولهای
مــی بنیادیــن ســلولهای انــواع از مهــم گــروه
تریــن رایــج مزانشــیمی بنیــادی ســلولهای باشــند،
نویــن درمانــی ســلول در اســتفاده مــورد ســلولهای
تحریــک ژن آنــیت از کمــرت برخــورداری هســتند.
دیگــر گروههــای بــه نســبت ایمــی سیســتم کننــده
مزیــت تریــن اصلــی عنــوان بــه بنیــادی، ســلولهای
عبــارت بــه شــود؛ مــی شــناخته مذکــور ســلولهای
و میکننــد تحریــک کمــرت را ایمــی سیســتم دیگــر،
ایجــاد انتقــالآنازفــردبــهفــرددیگــراثــرایمــیکمــرتی

کــرد. خواهــد

بیماری هــای  درمــان  در  بنیــادی  ســلول های  کاربــرد 
قلبــی:

مــر و مــرگ اولیــه علــت عروقــی، و قلــی بیماریهــای
ــیآن،ایجــاد درسراســرجهــانمــیباشــدکــهعامــلاصل
در قلــی ســلولهای رفــن دســت از و بافــیت آســیب
چنــد در میباشــد. حیاتــی انــدام ایــن ســاختمان
جهــت در توجهــی قابــل تحقیقــات گذشــته، دهــهی
انجــام )ســکته( قلــی ایســکمیک بیماریهــای درمــان

اســت. شــده

دســتگاههای و دارویــی درمانهــای اینکــه وجــود بــا
قلــی نامطلــوب تغیــرات بهبــود باعــث درمانــی،
مــی قلــی نارســایی در ومــر مــرگ مــزیان کاهــش و
قلــی بافــت بازســازی بــه قــادر کــدام هیــچ اّمــا شــوند؛



بــر درمانهــای رو، ازایــن نیســتند. آســیبدیده
روشهــای عنــوان بــه بنیــادی، ســلولهای پایــهی
بــهشــمار قلــی بافــت بازســازیصحیــح بــرای جدیــدی

رونــد. مــی

قلــی ماهیچــهای هــای ســلول کاهــش کــه ازآنجایــی
بــرای بــهعنــوانمحرکــی آغــازفرآینــدســکتهیقلــی در
توانایــی کنــد، مــی عمــل قلــی ماهیچــهی بازســازی
همتــای ســلولهای بــا ســلولها ایــن جایگزیــی
انــواع از بســیاری بــرای مؤثــری درمــان سالمشــان،
ــهشــمارمــیرود.درایــن بیمــاریهــایقلــیوعروقــیب
توجــه کــه اســت نویــن رویش درمانــی ســلول میــان
زیــادیرابــهخــودمعطــوفداشــتهاســت.درایــنروش
ســلولهای کمــک بــا هســتند تــاش در محققــان
ــیوبهبــود ــهرابازیاب بنیــادی،ســلولهــایازدســترفت

ســازند. ممکــن را دیــده آســیب بافــت

شــده، فــرآوری ســلولهای انتقــال جهــت بــه
آن جملــه از کــه اســت موجــود متفاوتــی روشهــای
مســتقیم تزریــق وریــدی، داخــل تزریــق بــه میتــوان
داخــل تزریــق و »میــوکارد«، قلــب عضلــه بافــت بــه

کــرد. اشــاره کرونــر رگهــای

پیوندشــده بنیــادی ســلولهای عملکــردی نقــش
ســکته نتیجــه در کــه بخــی بهبــود در انســان در
شــناخته دقیــق صــورت بــه هنــوز دیــده، آســیب قلــی
باورنــد ایــن بــر محققــان از تعــدادی اســت. نشــده
ناحیــه بــه انتقــال از پــس بنیــادی ســلولهای کــه
وجایگزیــن تبدیــلشــده قلــی هــای بــهســلول قلــی،
رگ نــزی برخــی شــوند مــی رفتــه دســت از ســلولهای
را قلــی هــای ســلوی بــرای تــازه محیــط ایجــاد و ســازی

کننــد. مــی عنــوان

کاربــرد ســلول هــای بنیادی در درمــان دیابت:
همــراه متابولیــک اختــال تریــن شــایع قنــدی دیابــت
حــدود کــه میباشــد. انســان در خــون قنــد افزایــش بــا
هســتند. مبتــا آن بــه درجهــان نفــر میلیــون 350
دیابــت ( انســولن فقــدان از نــایش توانــد مــی دیابــت
نــوعیــک(یــامقاومــتبافــتهــایمحیطــیبــهانســولن
همــراهبــاکاهــشترشــحانســولنازســلولهایبنــای
دو( نــوع دیابــت ( لوزالمعــده النگرهانــس جزایــر
ــوعیــک،بیمــاریخودایمــیاســتکــه باشــد.دیابــتن
ســلولهایانســولنســازپانکــراسراهــدفقــرارمــی

دهــد.



داروی بــا درمــان یــک، نــوع دیابــت بیمــاران در
بــا امــا اســت؛ مؤثــری و اســتاندارد درمــان انســولن
کنــرتلدقیــقســطوحقنــدخــونودربیمــارانبــاظرفیــت
کلیــه، نارســایی ماننــد ثانویــه بیماریهــای ، بــاال
از بعــد دیابــیت پــای و شــبکیه( بــه )آســیب رتینوپاتــی
شــوند. مــی دیــده شــایع صــورت بــه درمــان ســالها

درمــان یــک النگرهانــس جزایــر ســلولهای پیونــد
آیــد. مــی حســاب بــه یــک نــوع دیابــت بــرای بالقــوه
بــر وارد آســیبهای بــه توجــه بــا دیابــت بیمــاری در
بنیــادی بــاجایگزیــیســلولهای تــوان مــی پانکــراس
درمــان را دیابــت بیمــاری و کنــرتل را خــون قنــد مــزیان
خــون بنیــادی ســلولهای پیونــد همچنــن نمــود.
زخــم ترمیــم پروســه توجــه قابــل تســریع باعــث ســاز
گزینــه عنــوان بــه ســلولها ایــن و شــود مــی دیابــیت
ــرایســلولدرمانــیزخمهــایدیابــیتمعرفــی مناســیب
کمبــود دلیــل بــه درمانــی رویکــرد ایــن امــا میشــوند.
محــدود پیونــد بــرای مناســب بافــیت اهداکننــدگان

اســت. شــده

کاربــرد ســلول هــای بنیــادی در درمــان آلزایمر:
عقــل زوال تریــن متــداول دلیــل لزایمــر آ بیمــاری
اختــال یــک لزایمــر آ اســت. ســالخورده جمعیــت در
بــهتدریــجحافظــه دایمــیوپیشــروندۀمغــزاســتکــه
در و میكنــد تخریــب را کــردن صحبــت مهارتهــای و
مهارتهــای دادن انجــام ناتوانــی بــه منجــر نهایــت
مغــز ســلولهای بیمــاری ایــن در میگــردد. آســان

از بیمــاران نتیجــه، در و شــده تخریــب تدریــج بــه
لزایمــر آ بــرای قطعــی درمــان میبرنــد. رنــج فرامــویش
هنــوزیافــتنشــدهاســتودرحــالحاضــردرمــانایــن
درمــان عامــیت، درمانهــای شــامل بیشــرت بیمــاری،
کاهنــده داروهــای از اســتفاده و رفتــاری اختــاالت
لــزوم بــر امــر کــههمــن اســت بیمــاری ســرپیشــرفت
درمانــی راهــکار یافــن منظــور بــه بیشــرت تاشهــای

دارد. تأکیــد بیمــاران ایــن بــرای مؤثــر

بالقــوۀ درمانــی راهردهــای از یكــی درمانــی ســلول
روی بــر تحقیقــات اســت. لزایمــر آ درمــان بــرای جدیــد
درمــان بــرای را امیدبخــی نتایــج حیوانــی مدلهــای
بنیــادی ســلولهای میدهــد. نشــان بیمــاری ایــن
محیــط تأثــر تحــت میتوانــد نــزی شــده پیونــد عصــی
مغــز در تمایــز و مهاجــرت در چشــمگری طــور بــه
دریافــتکننــدهپیونــدمؤثــرباشــد.درمقابــلبــهنظــر
تمایــز و حیــات عصــی، رشــد فاکتورهــای میرســد
افزایــش را شــده پیونــد عصــی بنیــادی ســلولهای
بــا بنیــادی ســلولهای پیونــد میرســد نظــر بــه دهــد.
و شــناخت بهبــود بــه کولــن اســتیل ســطح افزایــش

میکنــد. کمــک حیوانــی مــدل در حافظــه

درمــان جهــت درمانــی ســلول روش از اســتفاده
طــوری بــه اســت؛ ابتدایــی مراحــل در لزایمــر آ بیمــاری
و انداخــن تعویــق بــه محــور در مطالعــات بیشــرت کــه
کنــدکــردنپیشــرفتبیمــاریتــابازســازیســلولهای
بــا پژوهشــگران اگرچــه اســت. دیــده آســیب عصــی
ســلولهای بــا درمــان تســت درصــدد قــوی ابزارهــای
در بایــد زیــادی مطالــب هنــوز امــا هســتند، بنیــادی
کشــت وشــرایط فــرد بــه ویژگیهــایمنحصــر بــا رابطــه
تمامــی وجــود بــا زیــرا شــود؛ تحصیــل ســلولها ایــن
اســتفاده مطالعــات، از حاصــل امیدوارکننــده نتایــج
لزایمــر آ بیمــاری درمــان در بنیــادی ســلولهای از
بــهتحقیقــاتبیشــرتیدارد؛زیــرادرایــنبیمــاری نیــاز
دچــار مغــز از مختلفــی نواحــی در عصــی ســلولهای
بیمــاری ایــن دقیــق مکانیســمهای و شــده آســیب

اســت. نشــده مشــخص کامــل طــور بــه هنــوز



عسگری محمدطاها 

مدت زمان تقریبی خواندن:
3 دقیقه

بایــدبدانیــموظیفــه  کــهدرآخرالزمــانهســتیم، اکنــون
بایــدبدانیــم ایــندورهیآخرالزمانــیچیســت. یمــادر
تاریخــی، اوضــاع از مختصاتــی چــه در برهــه ایــن در
اســامی انقــاب و ایســتادهایم و... گفتمانــی ســیایس،
تعــدد وجــود بــا چــرا دارد. گفــن بــرای حرفهایــی چــه
کشــورمســلمان فقــط درجهــان، کشــورهایمســلمان
شــده ســاز مشــکل جهــان قدرتهــای ابــر بــرای ایــران
بــه نباشــیم، چراییهــا ایــن فهــم پــی در اگــر آیــا اســت.
چرایــیوجــودیخــودومســرونتیجــهیایــنانقــابپــی

بــرد؟ خواهیــم

صهیونیســت بــرای همــواره ایــران، موجــود وضــع
هایــیکــهادارهیدنیــارابــهظاهــربــهدســتگرفتــهانــد،
مســئلهیبســیارمهمــیاســت.آنهــاوجــودمــردمایــران
رانمــیخواهنــد.ایــندرحالــیاســتکــهایــرانروزبــهروز
ــهگونــهایکــهامــروزه درحــالرشــدوپیشــرفتاســت،ب
آمــادهیرزمدارد. تــامدیرتانــهنــروی اقیانــوسهنــد از

ایــران؛ داعیــه دار برافروزی �رچــم آخرالزمانی
جهــان مســتکران و صهیونیســتها ی دغدغــه تمــام 
بــاایــران،بــرســرمذهــب)ایدئولــوژی(مــردمایــنکشــور
قــوم پرچــم برافراشــن داعیــهی ایــران اینکــه و اســت
آخرالزمانــیداردکــهپــرومنجــیموعــوداســت.۴0ســال
کــهزمینــهســاز آمــده بــهوجــود ایــران انقابــیدر اســت
ظهــورامــامدوازدهــماســت،امامــیکــهازنســلپیامــر
اســماعیل حضــرت بــه او نیــاکان دنبالــهی و اســت

میرســد.

برنامــه ی صهیونیســت ها بــرای آخرالزمان
درکتــبیهــوددرکنــارمســیح،یــکضــدمســیحوجــود
و عربــی زبــان در »دجــال« همــان مســیح ضــد دارد.
عــری زبــان در )خــدا(( ئیــل + )ضــد( )دج »دجئیــل«
معــی بــه واژه ایــن یهــود کتــب در بنابرایــن اســت؛
ــوانایــنتحلیــلرا ــهمــیت ــهالبت ــد«اســتک »ضــدخداون
خداونــد نماینــدهی مســیح حضــرت چــون کــه داشــت
خواهــد مســیح ضــد همــان خــدا ضــد پــس اســت؛
هفــت کــه اســت ایــن صهیونیســتها، اعتقــاد بــود.
زمــن ی کــره بــر دجــال  مســیح، ظهــور از قبــل ســال
مســیح، آنــگاه  کنــد. مــی نابــود را چــزی همــه و حکومــت
منجــیوعــدهدادهشــدهمــیآیــدوزمــنراازشــردجــال
تنهــاســاختهیذهــن ایــن کــه نجــاتمیدهــد.هرچنــد
تصــور ایــن هســتند تــاش در آنهــا امــا آنهاســت؛
دوازدهــم امــام آنهــا  کننــد. تبدیــل واقعیــت بــه را
از و کننــد مــی معرفــی دجــال عنــوان بــه را مســلمانان

نفس آخر دنیا
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موضــوع ایــن روی بــر کار حــال در قــدرت بــا ۲005 ســال
هســتند.درایــنمیــانتألیــفكتــابســهگانــهیرزمــرگ
مبنــای بــر مــن« »ایکــس ماننــد هایــی فیلــم ســاخن و
دجــال عنــوان بــا مســلمانان منجــی کــردن معرفــی
العــاده خــارق قدرتهــای میشــوند. ســاخته و نوشــته
عنــوان بــه را آن امــا پذیرنــد؛ مــی را حضــرت معجــزات و

داننــد. مــی شــیطانی قــدرت منشــأ بــا نروهایــی

قــدرت شــیعه، لازمه ی ظهور
اساســادرطــولتاریــخ،بیشــرتینزمانــیکــهاهــلبیــت
اســت زمانــی گرفتنــد، قــرار دشــمن حمــات مــورد >ع<
حضــور ایشــان گرداگــرد کمــرتی افــراد و شــیعیان کــه
امــام روایــت اســاس بــر نــزی فعلــی شــرایط در داشــتند.
زمــان، امــام غیبــت دالیــل تریــن اصلــی از یکــی صــادق
ــه ــازمانــیکــهب تــرسازکشــتهشــدنامــاماســت.پــست
قــدرتنرســیمونتوانیــمازجــانایشــانمراقبــتکنیــم،
بــهظهــورنخواهیــمرســید.مــابایــدبــهحــدیقــدرتپیــدا
کنیــمکــهبتوانیــمازجــانآخریــنامــامدفــاعکنیــم.البتــه
بایــدبــهایــنموضــوعنــزیواقــفبــودکــهقــرارنیســتایــن
اتفــاقبــامعجــزهرخبدهــد؛چــراکــهاگــرقــراربــرمعجــزه
رقــم بیــت اهــل دیگــر و پیامــر بــرای اتفــاق ایــن  بــود،

میخــورد.

بــهعبــارتدیگــر،مــابایــدبــهقــدریقدرتمنــدشــویم،کــه
هزینــهیحملــهبــهامــامزمــانرابــرایدشــمنافزایــش
از بعــد مــیرود احتمــال کــه فعلــی شــرایط در دهیــم.
ظهــورامــامزمــان،دشــمنبــاهرگونــهســاحیجــانامــام
همــان در دفــاع تــوان بایــد نــزی مــا بیانــدازد؛ خطــر بــه را
ســطحراداشــتهباشــیموایــنتوانمنــدشــدنمــیتوانــد
بــهایــنموضــوعختــمشــودکــهمــاحســننیــتخودمــان
رابــرایدفــاعازآخریــنذخــرهیالهــیبــهخداونــدنشــان
دهیــم.»وأعــدوالهــممــااســتطعتممــنقــوة:هــرنرویــی
درقــدرتداریــدبــرایمقابلــهبــاآنهــا>دشــمنانآمــاده

)۶0 )انفال/ سازید.«

دشــمنی دنیــا بــا مســلمانان و ایرانیان
بــا صهیونیســت ها و غربیهــا دشــمی دالیــل از یکــی
آخرالزمــان در ایرانیــان گامهــای برداشــن ایرانیــان،
بــه اســت؛ دوازدهــم امــام ظهــور ســازی زمینــه بــرای
همــنعلــت،وجــودایــرانرابســیارخطرنــاکمیبیننــد
ایجــاد بــا قــدرت، بــه ایــران رســیدن از تاشــند در و
امنیــت آنهــا کننــد. جلوگــری داخلــی هــای درگــری

رژیــماســرائیلرادرگــروتجزیــهکشــورهایغــربآســیا
ــددرصــددتقویــتنــروی ــرانبای ــد؛ازایــنروای میدانن
خــودازلحــاظاقتصــادی،فرهنگــی،ســیایسورســانهای

باشــد.

درکتــابتثنیــه)بــاب۲۸(دریــکپیشــگوییآمــدهاســت:
ــهشــما ــرشــمامــیشــورانیم،ب »ازاقصــایزمــنامــیتراب
مــیرســندوهمچــونعقــاببــرســرتانفــرودمــیآینــد،
یهودیــان زبــان دانیــد.«. نمــی را زبانشــان کــه امــیت
عــریاســت،آنهــاازدیربــازبــازبــانعربــینــزیآشــنایی
داشــتند.دالیــلبســیاریبــرایاینکــهنشــاندهــدقــوم
وجــود هســتند، ایرانیــان صهیونیســتها، نابودگــر
محقــق بــرای صهیونیســتها علــت همــن بــه دارد.
در را فــاریس زبــان آمــوزش پیشــگویی، ایــن نشــدن

انــد. داده قــرار خــود کار دســتور در  اخــر ســالهای

تــالش های شــبکه ی نفوذ
نفــوذ نــزی کشــور داخــل در صهیونیســتها امــروز
دارنــدوشــبکهایبــهمنظــوربــزیارکــردنمــردمازانقــاب
ایــرانوایرانــیایجــادکــرده بــیهویــتکــردن اســامیو
انــد؛بــهعبــارتدیگــرتــاشمــیکننــدبــاتصاحــبتمــدن
متأســفانه دهنــد. انجــام را کار ایــن ایــران هویــت و
زبــان ازجملــهمعمــاری، ای ابعــادگســرتده امــردر ایــن
گرفتــه صــورت و... رســوم و آداب ســنتها، فــاریس،

اســت.

آنهــابرخــیازدارایــیهــایتمدنــیوهویــیتایــران)ماننــد
بادگرهــاییــزد،بــازیچــوگان،موالنــایشــاعروابوعلــی
ثبــت خــود نــام بــه جهــان در را دانشــمند( ســینای
کردهانــدوایــنکارســببمــیشــودیــکایرانــیدردنیــا
و شرمســاری ی مایــه کــه شــود معرفــی هویــت بــدون
باشــند گاه آ بایــد ایــران مــردم امــا باشــد؛ وی خجالــت
شــده گفتــه مــوارد همچــون درگریهایــی بــا را خــود و
مشــغولنســازندوضمــنکوشــیدنبــرایحفــظهویــت
کننــد. افتخــار خــود بــودن ایرانــی و مســلمان بــه خــود،

خــداهرگــزخلــف و اســت ظهــورحضــرتمهــدیحتمــی
ادامــه خــود حرکــت بــه ظهــور جریــان کنــد. نمــی وعــده
ــد.تنهــا ــاایســتادندیگــرانســکوننمــییاب میدهــدوب
ایــنجریــانوقافلــهاســت، بــا راهنجــات،همــراهشــدن
درغــرایــنصــورتتنهــاخــودایرانیــانمتضــررخواهنــد

شــد.
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