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ن سطح ولتاژ الزم يتام يبرا. شديدر سطح كشور برگزار م يوكنترليراد يهاييايردريز يين سال، مسابقات دانشجويچند يبرا"

استفاده مستقل  يدسته باطر ا سهي معموال دو ن برد الزميتام يشدند و برايبسته م يبصورت سرباهم  يباطر يموتور، تعداد يبرا

 سريباهم  براي دقايقي را هايباطردسته  همهتم سرعت، يبرنده شدن در آ يها براميت از يبرخ. آموزنده و جذاب يمسابقات .شديم

. شديك مينزد »انيخط پا«و با حداكثر سرعت به  يبصورت موشك ييايردريو ز شد، دو سه برابر ميسطح ولتاژكباره يكردند و يم

 يزات برقيها و تجهميموتور، س يهاچيم پيچون همه س! نمانده بود يباق ييايردرياز ز يزيگر چيد ديرسيان ميپا به خط يوقت يول

  ".!!شده بودنداد، ذوب يبر اثر حرارت ز

خ، يگفت واقعا چرا انسانها در تمام طول تاريم. ميكردير صحبت ميسال اخ 150بشر در  ياز دوستان در مورد تحوالت زندگ يكيبا 

!. ستين عادالنه نيا. شونديما جابجا ميبا هواپ يدر دوران امروز يشدند وليداشتند و با خر و قاطر جابجا م ياعقب افتاده يزندگ

ها سال، خداوند ونيليبعد از م ييهوينكه يا. داشته يمغز انسان در عصر حاضر احتماال منظور يهاچيپگفتم خداوند از سفت كردن 

د يشا. ستيل نيدليبسازد ب... و  يينه فضايو سف ييايردريو ز يما و كشتيكند كه بتواند هواپيسفت م يمغز انسان را طور يهاچيپ

فناورانه  يفتهارشين پياز هم يخ معاصر ناشيع تارينهمه فجايا. آن باور دارند ان بهياست كه همه اد» آخر الزمان«ن از عالئم يا

شتر از كل تلفات يافتد كه احتماال بياتفاق م!! ون نفر تلفاتيليم 70با  يساله، دو جنگ جهان 30 يبازه زمان نكه در يكيا. است

ات كل بشر يسرعت در حال گرم شدن است و حن ين با اينكه كره زمياست؟ يب ني، عجبوده يتخ بشريدر كل تار ي بشريجنگها

كباره كل كره يد شده و يا توليدن يك گوشهدر  يشگاهيك آزمايبه نام كرونا در  يروسيك وينكه ياست؟ يب نيشود عجيد ميتهد

بارتر از ست؟ فاجعهيب نيعج تهشرا ُك !)ونها نفريليد هم ميشا( ر خود كرده و صدها هزار نفريونها نفر را درگيلين را فراگرفته و ميزم

 يحتافراد ، يآسان به منابع علم يو دسترس ينده دانش بشريل رشد فزايبدلد كه يخواهد رس يقطعا روز. نده استيهمه، تصور آ

د كه يتصور كن. منتشر كنند ايو در كل دن شت كردهك د ويتولخطرناك را  يهاروسيتوانند ويمهم شان يهان خانهيرزميدر ز

- ن خانهيرزميكرد كه افراد در زيباور م ين امروزه، چه كسيهم. و دردناك خواهد شدرقابل تصور يچقدر دهشتناك و غ يزندگ

خطرناك  ينوع مخدر صنعت 100ش از يشود كه امروز بيگفته م. د كرده و بفروشنديرا تول يشان انواع و اقسام مواد مخدر صنعتهاي

ن حد يچگونه تا ا شد؟ ين دانش چگونه همگانيا. شيو حشبود ن ياك و هروئيفقط تر يك زمانيكه يشود در حاليد ميتولو كشنده 

كرد؟ ظاهرا  يريتوان از آن جلوگيا ميت وجود دارد؟ آين وضعياز ا يزيا گريآ !ك اتفاق بود؟يا ينقدر رشد كرد؟ آيرشد كرد؟ چرا ا

است كه بشر با دست  ين مقدرات الهيد ايشا. شوديك مينزد »انيپاخط «نست كه بشر با حداكثر سرعت به يآنچه مشخص است ا

افراد، مفهوم  يبرخ يك زمانيد يشا .باشد» ك شدن آخرالزمانينزد«انگر مفهوم يب يتواند بروشنين ميا. ان برسديخود به پا

روس كوچك يك ويا از ترس ير كه همه ملل دنيماه اخ 3حداقل با اتفاقات  يكردند وليك افسانه و قصه تصور ميرا » آخرالزمان«

 .!ك استيشد، نزديكتر از آنچه تصور مينزد يليخ» آخرالزمان«توان درك نمود كه يگر مياند، دشان پنهان شدهيهادر كنج خانه

خداوند خداوند خداوند خداوند «نست كه يد ايآيآنچه از شواهد برمظاهرا  .»ن استيكره زمو بالمنازع  يمالك ابد ،انسان«باور ندارد كه  يگر كسيد
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