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ها كه همواره به آن عالقه از رشته يكيهوش است.  ت فكر ويت جسم، تقوي، عالوه بر تقويرزم يورزشها ياين مزاياز مهمتر يكي

را  يگريتواند فرد ديك فرد چگونه مينكه يست. ا»با گشتاورها يباز«ات، ياضين رشته، همانند ريگاه اهيداشتم رشته جودو بود. تك

جاد يا يممكن خود برا يهانهيدهد تا با تمركز حواس، از تمام گزين رشته به فرد آموزش ميبا دو برابر وزن خودش مغلوب كند. ا

 جاد شود.يا گر بدنيد يجزاا ايا پشت پا يدر آرنج، كتف، زانو  ياهگهين گشتاور ممكن است با تكيكند. ا ستفادهبزرگ ا يگشتاورها

كرد. را پرتاب بزرگ  يجرمها كرد و جاديابزرگ ار يبسك گشتاور يگشتاور بزرگ،  يبازو يكم ول يرويك نيتوان با يب مين ترتيبد

انجام دهد چون  يو از چه موضع يرد كدام فن را در چه موقعيم بگيه فرصت دارد تا تصمياز ثان ين فنون، كسرياجرا كننده ا

ك استاد ارزشمند يف، يشر يم جودو دانشگاه صنعتيدر ت ر است.ييه در حال تغيه به ثانيف دائما و ثانيت خود فرد و حريموقع

 يبه خارج اعزام شده بود. انساناز طرف نيروهاي مسلح دو به كشور وارد كردن ورزش جو يبود كه برا ين فرديم كه اوليداشت

نات حداقل ين تمريشه در بيار موثر بود. هميمن بس يبود كه در زندگ ياز افراد يكياو  ان.يفكر و خوش بخته، خوشيفرهده، يورز

ن ورزش در درس، كسب و كار، يداد. اثرات ايم ين ورزش به بچه ها درس زندگيكرد و از خالل ايها صحبت مبچه يك ربع براي

شدند. يبودند و سراپا گوش م يو يمدهوش صحبتهاشه يها همچه. بيداراست و اقتصاد و مملكتيس يحت و يروابط اجتماع

 يابيگذارند دائما در حال ارزيتشك م يكه پا رو ياف از لحظهيدو حر"گفت: يممكررا او  گفت.يجذاب، متقن و پرنفوذ سخن م

اد يد يبا هستند. گريكديدادن  يخوردن و باز يتر است. در حال بازتر باشد موفقزهوشيگر و شكار فرصتها هستند. هركس تيكدي

ف يد حريشد يد منتظر گشتاورهايوگرنه با ديف را بهم بزنيتا تمركز حر ديبدههم  يد بازيخورد يبازد. اگر هم ينخور يد بازيريبگ

 يب ويف و فريختن تمركز حريتواند باعث بهم ريفن م يد. بعضا مواقع فقط ژست اجرايشه فن را اجرا كنيندارد هم يلزوم .ديباش

ها را ها هستند. خيليترينها نيستند بلكه باهوشترين ورزشكاران دنيا، نيرومندترينموفقف را از تهاجم باز دارد. يالاقل حرا يشود 

شوند چون هوش و بينيد كه در ورزشهاي مختلف، قدرت بدني بسيار بااليي دارند ولي هرگز به عنوان يك قهرمان مطرح نميمي

در  يدارد كه سع ييها، هرچقدر هم كه قدرتمند باشد، حتما نقطه ضعفيفي. هر حرندارند فرصتهااستفاده از  تمركز كافي براي

د كه تمركز حواس خود را از دست يآيش ميپ يف قطعا لحظاتين حريد و هميد از قبل بدانيپنهان كردن آنها دارد كه شما با

ل يتحم ين گشتاور بر بدن ويشتريكه بيبر فرد وارد كرد بطورن مكان ين فن را در بهتريد بهترين لحظات بايقا در هميدهد. دقيم

- يشما وارد م يكل بر رويه يك فرد قويكه  يبزرگ يروين بود كه چگونه از نيداد ايكه آموزش م ياز فنون جالب يكي ."...شود 

ن يتريآدم خوشفكر، قو يعنيد. يشو يدن وعث سرنگون شه همان فرد استفاده كرده و بايعلمعكوس جاد گشتاور يا يكند برا

دانستند و باور نداشتند. يز ميم را غلوآميمفاه يكردند و برخيها با استاد بحث مبچه يبرخكند. يل به فرصت ميدات را تبديتهد

ن، استاد گفت يدر شروع تمربعد . چند روز "بپذيريددهم تا قلبا يگشتاورها را به شما نشان م يت بازيماه يخب بزود"استاد گفت 

د! وارد سالن شد. يد جودو و كمربند سفيبا لباس سف يفرفر يبا قد متوسط و موها يك جوان استخوانيم. يك مهمان داريامشب 

احترام كرد. استاد  يها و استاد ادابلند به بچه ين آورد، سر را خم كرد و با صداييج،دستها را پايستاد و طبق رسم رايگوشه تشك ا

ك جوان الغر تازه وارد با كمربند يد با يها تعجب كردند كه چرا باد!. بچهيتك با او مبارزه كن ك بهخواهم تيفت كه مها گبه بچه

د حرف استاد يزدند. در هر حال با يشخنديه بودند نيتر از بقكليگر كه درشت هيد يهان و دو تا از بچهيد مبارزه كنند. راميسف



از تشك  ياه به گوشهيثان 20- 15وزن كه سبكتر بودند آمدند جلو كه هركدام را ظرف كمتر از هم يهاابتدا بچه شد.ياطاعت م

ار ينقص و بسين فرد معموال با چشمان بسته و تمركز حواس، فنون را بيم كه ايديديكرد. همه تعجب كرده بودند. همه مپرتاب 

را  يظاهرا هركس يببرم ول ياو پ يگاههاهيره شده بودم تا به تكيخكرد يكه اجرا م يكند. به دقت به فنونيآسا اجرا مع و برقيسر

كباره متوجه يرا اجرا كنم كه به  يكردم كه چه فنيكرد. نوبت من شد. تازه داشتم حواسم را متمركز ميك فن جداگانه ضربه ميبا 

رامان خرامان و با اكراه به وسط تشك كل درشت شد. خيبا آن هن يام!. نوبت رامتشك پهن شده يرو يشدم همانند آدامس موز

بازهم نه فقط ضربه شد  يقه وليدق 3- 2شتر مقاومت كرد حدود يب يش كسر شان بود. او اندكيداشت و برا ين مقام كشوريآمد. رام

رفت گوشه و د! يوار كوبيرا به در و دآدم نفر  15م ساعت، حدود يمصدوم هم شد!. خالصه ظرف كمتر از ناد، يبواسطه وزن زبلكه 

. او هم يماحترام كرد يب اداين موجود عجيبلند به ا يداد. همه با صدا يستاد و منتظر اجازه استاد شد. استاد اجازه مرخصيتشك ا

حاال چه "د: يم. استاد پرسيرون رفت. همه مات و مبهوت مانده بوديه مكث، به سرعت از سالن بيتا كمر خم شد و بعد از چند ثان

زد و ينم يحرف يگر كسي. د"مهمتر است؟ يقبول نداشتند هوش و زكاوت و قدرت تمركز از زور بازو و قدرت بدن بودند كه يكسان

. "!!متوجه شد كه او معلول است؟ ينست كه چه كسيا يبعد . حاال شوكيدددانم كه شوكه ُشيم"كرد. استاد ادامه داد: ينم يبحث

خود را  يينايب يك سانحه رانندگياو در "مان نشسته بود. استاد گفت:يشانيبر پ ينه حبس شده بود و عرق سرديگر نفسها در سيد

او قبال دانشجوي نخبه دانشگاه بود كه فارغ التحصيل شد.  ز دچار مشكل است.يدرصد از دست داده و مچ دست چپ او ن 60تا 

و امروز يك فرد موفق در جامعه است.  گي او نگذاشته بود لذا معلوليت و كم بينايي اثري بر زندبازي گشتاورها را عميقا باور كرد

ديگر . "مهندس مثل شما پيش او كار ميكنند. حاال باز هم جاي بحثي وجود دارد؟ 10يك شركت دانش بنيان موفق دارد و حدود 

شكل در زندگيتان داد كه فكر كنيد فالن متمرين فكري مي اهبعضي مواقع هم به بچهاستاد جاي هيچ حرفي و بحثي نمانده بود. 

. او ياضيك مسئله ريقا مثل يدق دهد.حلهايي داريد و كداميك به شما گشتاور! بيشتري ميبوجود آمده. بررسي كنيد كه چه راه

استفاده گسترده و به موقع  يبرا يكنند كه اعتماد بنفس كافيتر عمل مموفق ين جهت در زندگيكار اصوال از ايگفت افراد رزميم

نوجوانان و جوانان  يون برايفرصت صحبت كردن در تلوز ين افراديكاش چن يا .فهمنديو تفاوت گشتاورها را م از فرصتها را دارند

م. مثال ياز آن استفاده كرد يجاها در زندگ يليشه در ذهن و دل ما حك شد و خيهم يبرا» گشتاورها يباز«ن يداشتند. ايرا م

دم واقعا يديم بود. يا نظامي ياسيكردم مسائل سيخود مرور م يبرا» گشتاورها يباز«در  نيكه به عنوان تمر ييزهاياز چ يكي

 16ن بود. ياوضاع بهتر از ا يلياستمداران ما ورزشكار بودند خيران. اگر سيا يادر مورد مسائل هستهتوان گرفت مثال يم يج جالبينتا

نكه يم بدون ايكنين گشتاورها! را تحمل ميترم و فقط كمرشكنيخوردن هست يكطرفه در حال بازيسال است كه فقط بطور 

هماورد شلنگ و "با عنوان  يقبل يادداشتهاين مورد در يم. در اياش بدهيا بازيبه طرف مقابل وارد كرده  يم گشتاوريبتوان

ه ترامپ يها را علين بازيترتوان متنوعيام مين االن و ايمثال هم ايدگاه خودم گفتم. ي! را از ديگشتاورساز يراهها ي، برخ"ريشمش

خواهد يگر. مسلما ترامپ نميماه د 7حدودا  يعنيشود. يآبان امسال برگزار م 13كا در يآمر ياست جمهوريجاد كرد. انتخابات ريا

ف، تمركز خود را از ياست كه حر يهمان زمانقا ين دقيابدهد و بان يو رقدست مخالفان  يديسوژه جد يام مبارزات انتخاباتيدر ا

را به دست  يغاتي) و خوراك تبلو اهرم فشار (گشتاور يغاتيبلن هجمه تيترنيتوان سنگيم گرفت.از يامت يتوان از ويمدست داده و 

خواهد يام تمركز خود را مين اين گشتاورها را بر ما وارد كرده و در ايم ساله گذشته بدترين را كه ظرف سه و يداد و فرد يو يرقبا

م مثال يف وارد كنيما هست كه انواع و اقوام فنون و گشتاورها را بطور دلخواه بر حر ين فرصت برايترييد، طالگر قرار دهيبر كار د

وم ياورانر يزان ذخايش ميافزا ي) اعالم هفتگ1ن قرار داد مثال: يط پرس سنگيف را تحت شرايبالانقطاع، حر بصورتر، يبا اقدامات ز



زان يرماه: اعالم مي) ت4درصد  20 يسازي) خردادماه: شروع غن3وژها يفيد سانترياز نسل جد ييبهشت ماه: رونمايارد )2ران يا

) 7درصد  40 يشيآزما يسازيورماه: شروع غني) شهر6از فاز اول رآكتور اراك  يي) مردادماه: رونما5درصد موجود  20وم ياوران

د به ي) تهد8 ييايردريز يستم رانش اتميس ياز طراح ييو رونما يرانش هسته ا يدرصد برا 60 يشيآزما يسازيمهرماه: شروع غن

ه دشمن ين تهاجمات عليترامانيمانده، از بيماه باق 7ن يران در اياستمداران ايد سيگر!. نبايد ير گشتاورهايو سا NPTخروج از 

د يو به قانون گشتاورها اشراف داشتند شا ران، ورزشكار بودندياستمداران ايس اگركل خود غافل شوند. يسرسخت و البته درشت ه

  كردند.ينها عمل ميبهتر از ا يلي، خيو خارج يمسائل داخل ياريدربس

خ ي، تار 300لم يمثال با ساخت ف يسازند و حتيران ميه ايرا عل يو داستان يينمايس يلمهايدشمنان، انواع و اقسام ف يا مثال وقتي

م گشتاور معكوس يتوانيدهند، ما چگونه ميفرهنگ نشان ميو ب يوحش ييهار سوال برده و انسانيما را ز يو آباء و اجداد يباستان

در مورد آن ساخته شود موضوع  يلميها كه در چند دهه گذشته هرگز اجازه ندادند فييكاياز خطوط قرمز آمر يكيم؟ يجاد كنيا

گفته كا عنوان است. يقاره آمر»!!! كشف«ن آنها بوده كه همواره با عنوان يو غصب سرزم» كايآمر يپوستان بومسرخ ينسل كش«

ر در ياخ يهالم در دههيك في يشدند. جالبست كه حت يكا نسل كشيون نفر!! سرخ پوست در قاره آمريليم 100- 80شود كه يم

صدها  يون نفر است وليليم 6ان با يهودي ييادعا ياز نسل كشكه دهها بار هولناكتر يت هولناك ساخته نشده درحالين جنايمورد ا

نه انجام ين زميدر ا يچ اقداميسال گذشته ه 40ران چرا در يكنم كه ايا ساخته شد. من تعجب ميلم با موضوع هولوكاست در دنيف

م يسرخ پوستان بطور مسق يلم در موضوع نسل كشيك فينداده و خطوط قرمز تعصب و سانسور دشمن را رد نكرده. البته ساخت 

ن يسنده در آرژانتيك نويخود از  يمال يتوانست با كمكهايران مثال ميا يداشته باشد ول يتيتوانست موضوعيران نميتوسط ا

ران وجود نداشت و يازا يب ردين ترتيكنند. بد يلمبرداريف يويرا در بول يلميف ييك كارگردان ونزوئاليت كند تا با كمك يحما

ن گشتاورها را يتوان بزرگتريل دشمن هستند كه ميقا پاشنه آشينها دقيشد. اين قاره ساخته ميهم يتوسط صاحبان بوملم يف

     بوده و هستند.       يت چگونه مردمانيداران انسانهيا نشان داد كه داعيجاد كرد و به تمام دنيحول آن ا

توانند يك تعداد پابرهنه ميكردم كه چگونه يفكر م من .توان اجرا كرديز مين نيل و فلسطيه اسرائيدر قضگشتاورها را  يباز يحت

ه زنان يعل يو فسفر ياخوشه يهااز بمب يبراحترا كه  يميتوان رژيجاد كنند؟ چگونه ميگشتاور! موثر ا ،يك قدرت اتميه يعل

اگر كردم يفكر موجود دارد. مثال  يفراوان يهادم راهيد .؟خودش نشاند يكند را سر جاياستفاده م يوكودكان و مناطق مسكون

- ين و دانشمندان ما ميكردم كه محققين اعالم ميياز مقامات رده پا يكين بودم از زبان يفلسط يجهاد يهارهبران گروه يبجا

اگر حمله به . ه كننديته ييايميش يهاموجود در كف بازار، بمب يكشاورز يمعمول يهاكشو آفت ين سموم نباتيتوانند از هم

- يل استفاده مياسرائه يعلرا  ييايميش يهاابد ما بمبيادامه ل ياز طرف اسرائ يكشتار جمع يهاو استفاده ازسالح يمناطق مسكون

فقط  شما!. يما و نه برا يقابل سكونت نباشد. نه برا ياچ موجود زندهيه يسال برا 400تا  ياشغال يهانيكه سرزم يابه گونه ميكن

نست يال ياسرائ نقطه ضعف بزرگ م نژادپرست نفوذ دهد.يك رژيتواند ترس و اضطراب را تا مغز استخوان يم ين جمالتيان چنيب

ست چون ين ياتم يهابه بمب يازين يمين رژينابود كردن چن يار كوچك است به اندازه استان تهران. برايبس يكشوركه 

ه ين قضيمتوجه ا يل بخوبين مرتبه تكرار شود مردم و دولت اسرائيچند ن حرفين حرفهاست. اگر ايار كوچكتر از ايبس شمساحت

ه ك نديبگو ندتوانيمد يدار ييايميكنند. اگر هم گفتند چرا سالح شيتر از آنست كه فكرش را مار سهليآنها بس يشوند كه نابوديم

زده  ين حرفي. اگر گفتند چرا چن!!استفاده كشاورزان استم كه همواره مورد يه آن را داريم بلكه مواد اوليندار ييايميسالح شاالن 



، آن مسئول رده اد شديل. اگر هم فشارها زيهر روزه اسرائ يدات عملياست در مقابل تهد يد زبانيك تهديخب فقط  نديگويشده م

 ين بازيشود و هميم تكرارگر يدن ييمسئول رده پاك يقول  انات ازين بيو دوباره چند هفته بعد هم كنندين را عزل مييپا

فقط  يحت يعنيست. يشود كه عمليهمگان، چه دوست و چه دشمن مسجل م يد براين تهديكه ايي. تا جا!شوديتكرار مگشتاورها 

 و تمركز حواس د و اعتماد بنفسكنيم يادآوري يمن را مكررا به وچراكه نقطه ضعف دش دات خودش بازدارنده استين تهديان ايب

استفاده كردند بصورت  يفسفر و ياخوشه ياز بمبها ي. اگر هم در جنگ بعدديدانيش را مي»راز مگو«د كه يريگيم يرا از و

ن يطعم كشتن زنان وكودكان چگونه است و ا ندنكه نشان دهيا يفقط برا شدياستفاده م ييمايحات شين از تسلينماد محدود و

د و ياست. پس شما هم انسان باش يمسائل انسان يم فقط برايكنيو اگر استفاده نم ميستيدست بسته ن ست.يكطرفه نيفقط  يباز

به دنبال رفاه عتا ياند طبل دادهيك كشور تشكياند و جمع شدهدر كنار هم ا يكنار دن گوشه و كه از يد. مردم نژادپرستيت نكنيجنا

 ندتوانند همانيعتا نميهم طب يالمللنيمجامع ب ندارد. يتيمزشان يبرا ياشغال يهانيشتر هستند وگرنه ماندن در سرزميت بيو امن

 ييايميحات شيل سكوت كرده و فقط تسلياسرائ يكيولوژيو ب يفسفر و ياو خوشه ياتم يحات كشتار جمعيگذشته در برابر تسل

ن ينگس يجاد گشتاورهايا يبراد كه صدها راه ينيبيد ميكنيبه مسئله نگاه م يوقت يعنيد. نها را محكوم كنينيفلسط سازدست

م و يده يم آنها را بازيتوانيم كند ما هم به صدها روشيم يه دهها روش با ما بازدشمن ب اگر وجود دارد. قدرتمند ه دشمنيعل

و  كرديمر ييزها تغيچ يليرا بلد بودند، خ» گشتاورها يباز«اگر سياستمداران ايران، ورزشكار بودند و واقعا م. يخور نباشيفقط باز

  .ميداديم يالمللنيب يهايدر باز يكمتر يهانهيهز يليخ

  


