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به رهبر اتحاد جماهیر شوروی، گورباچف( ره)به مناسبت سالروز ابالغ پیام تاریخی امام 
1367دی ماه  13

تنت گر زری خاک روحت رد اوج است                   زبانت گر خموش فکرت چو موج است

ن رهت چون فوج فوج است                                          بود آرام روح جاودانت                           مریدا

سالم، اما نه سالمی به سردی زمستان بلکه داغتر از داغ
تی همدهِ تسین غس اقل هًلة؛ اًگؿت اؾازُ ها تِ غوت ّرس ورع ورِ تهَاّرد ورن      
وازی وٌد یا اش شیس واز دز تسٍد ٍ یا اقَل وازی زا زػایت ًىٌرد ًؿراًِ هری زٍد  رال     

...ٍادازی، دزهاًی ّسوِ هیهَاّد تاؾد؛ اغتاد، داًؿدَ، پسغٌل، 
. ّذف هب آضفتگی ًیست بلکِ اصالح آضفتگی ّبی هَجَد است

تىیِ گاُ ها ّن زیاغت هحتسم داًؿگاُ ّػتٌد وِ چٌدی پریؽ دز خلػرِ ای ورِ ترا     
ؾوا تاید ّس وع زا وِ دزغت وراز ًوری وٌرد    : اظْاز وسدًددز خَاتگاُ داؾتین ایؿاى 

ًمد هي ّن تاؾن ؾوا تاید ًمد وٌید شیسا ایي ًمد غاشًدُ اغت  اال اگس آى ؾهف خَد 
.وٌید

ًقذ ّب را فقط ًخَاًٌدذ ییگید ی ّدن    بگَییذ خَاّص هیکٌین بِ هسئَالى 
خَدهدَى  اگ  ّن ٍقتص را ًذارًذ ٍ حس ٍ حبلص ّن ًیسدت بف هبیٌدذ هدب    بکٌٌذ 

!ییگی ی کٌین

        

       
  

!باد تبریک تاسف نهایت با پژوهشگران همه بر پژوهش هفته
 ّفتِ تسای پطٍّؿی هؼاًٍت هیاد، چؿن تِ خیلی تیتس ایي زٍشا ایي

 فمى ٍلی وسد تازٍى تٌس زا داًؿگاُ ٍ گراؾت توَم غٌگ پطٍّؽ
دغتوَى اش  ػاتؽ وِ تَد شیاد ایٌمدز تٌسّا تؼداد ّا، چؿن تسای

دغاهثس ٍ آخس دًیا ٍ اش ایي  21پیساهَى)دزپی خثس ّای هتؼدد دز خای خای خْاى
داًؿگاُ ها تكوین گسفت یِ چؿوِ اش ایي ؾایؼِ زٍ ترِ ٍالؼیرت   ...( چست ٍ پست ّا

!فمى تسای تدستِ ای تیؿتس. تثدیل وٌِ
چَى في ّرا ترا ترسق    )اٍلیي لدم لًغ تسق تَد وِ تا هَفمیت اًدام ؾد ٍ دز پی اٍى

اش اًٍدا تِ تؼد تَد وِ ّوِ تػثیح تِ دغت یرِ  . غسها تَ اتالا  اون ؾد( واز هیىٌِ
خیلی اش داًؿدَ ّا ّرن  !! فاتحِ تسا ادیػَى هیهًَدًد ٍ یِ قلَات تسای ههتسع پتَ

!هثل فیلن هالقدزا هدثَز تَدًد شیس ًَز ؾوغ، داًؽ زا تدَیٌد
 ِ اًدیؿرِ ای ّرا   ! دز اداهِ خَى تچِ ّا تِ خَؼ آهد ٍ يی ػولیات ّایی ؾرداػاً

تؼرد اش  تػهیس وسدًردٍ  تسلؿَى زٍ ٍقل وسدى ٍ الصّسایی ّا دٍتاز دفتس خَاتگاُ زٍ 
دزگیسی ّایی لفظی تا ًگْثراًی ٍ تری اػتٌرایی ّرای هػر َلیي تراالخسُ هؼاًٍرت        

ٍ الثتِ اّالی اهام ػلی ّن آب تَ . فسٌّگی زٍ تِ هَنغ تدوغ وؿاًدًد -داًؿدَیی
!دلؿَى تىَى ًهَزد

چقذر زًذگی سختِ، چقذر ضوب زحوت هیکطیذ، چقذر هدب ببثدز زحوتدین،    
سبثت  36ٍلی اگ  از ابتذا خب  هیذادیذ ...چقذر زحوت دارُ زحوت کطیذى، چقذر

.ّبب ق ًذارین، خیلی ّب هیتًَستي ب ى خًَِ 

طلظلَ  .م 
(بیوار اعصاب و رواى هزکش تواى بخشی پزُام کاشاى)

 نقاد را گفتم، نقدی بگو از زندگی                                                            با سخه، نقد سسایی رب سر آن اه کشید

(اًذر حواشی اردوی قن و جوکزاى

ًفز را هیتواى جا داد؟ 50ًفزٍ، 35چگوًَ در یک اتوبوص 

اطتفادٍ اس ُز چیش تا طز حذ )اس خالقیت هعزوف ایزاًی ُا اطتفادٍ کٌین( 1

!(هزگ
تحزیک یک ًوع حض دوطتی ُووطٌاًَ بزای پذیزع ًفز طوم درصٌذلی دوًفزٍ( 2

"عج"و اهام سهاى " ص"اطتفادٍ اس عشق بچَ ُا بَ حضزت هعصوهَ ( 3

ُوَ ی هوارد( 4

.پاطخ ُای خود را در اولیي فزصت بَ اهور فزٌُگی داًشگاٍ تحویل دُیذلطفا 

.تَد خدا زنای هحم وازاهَى ّن ون یِ واؼ، اها زفت، دز
 غادُ لدز ایي دادًد هی اختكاـ ههتسع ّای ههتازی تِ زا خسخْا ایي خوع اگِ

 ًوی تاد تس شتًَؿَى تی پَلْای ٍ ؾدًد ًوی اهثالْن ٍ تػتس شخن دچاز تیوازاى
 شتاى اش) ًثسید غَال شیس زا داًؿدَ خاللیت الالل ًىٌید وٌید، ًوی  وایت.زفت

(وسدی چیىاز هگِ وٌی هی فىس :پطٍّؿگس تِ پطٍّؿی هؼاًٍت
 تِ (پسغتازی زؾتِ داًؿدَی)ههتازی زغَل الای تِ داًین هی الشم خَد تس ّویٌدا
.تگین تثسیه ٍ ًثاؾید خػتِ ش وتاؾَى ٍ اختساع خايس

 ضبیذ تب بطیذ اٍل ضبگ د ببیذ حتوب دارُ ٍرسن راُ داًطگبُ ایي
.کٌي ییذا ب اتَى اًببر تَی کتببی یِ یب ای بطقببی،کبسِ
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!روزی از همین روزها
:گرز ٍشیس تْداؾت تِ داًؿگاُ ها خَزد ٍ اثساتی ها فَق تكَز زا  اقل آٍزد

تثدیل اغتاهثلی پلَ تِ خَخِ وثاب( 1
!ًاپدید ؾدى تل ّای خان ٍ هاغِ دز گَؾِ گَؾِ ی داًؿگاُ ٍ  یساًی داًؿدَ ّا( 2
هستة ؾدى ػدیة چوي ّا ٍ دیدى گل ّای ؾاداب دز تاغچِ ّای داًؿگاُ( 3

کبش بِ ٍزی  هحت م ییطٌْبد بذین تعطیالت آخ  ّ  ّفتِ ضدًََ بیدبى داًطدگبُ    
!هب
هحترسم هدثرَز   هػ َلیي ظاّسا خَزؾید دٍ تاز ٍغى آغوَى زٍیت ؾد ٍ !!!!! ّوَى زٍش(4

!ؾدًد دٍ تاز اذاى پهؽ وٌٌد
از ایي بِ بعذ بِ جبی ایٌکِ جلسبتَ بب ض ٍع ضذى اراى توبم کٌین،اراى رٍ بب 

!توبم ضذى جلسبت ض ٍع هیکٌین
!!!!وی تِ ویِ؟؟؟

یَْ تَ ایي تی تَدخِ ای ػىع ّرای تیػرت غرال پریؽ داًؿرگاُ ٍ هاورت آیٌردُ ی        (5
!داًؿگاُ زٍ ٍغى پصؾىی دیدین

ب ای داًطجَ ٍ رٍز داًطجَ بَدجِ ًیست اهب ب ای هیْوبًبى ...هعبدلِ ی ثجیبیِ 
...ٍیژُ

اینجا سربازخانه نیست؟! انصافا
دز يی تاشدید زیاغرت هحترسم داًؿرگاُ اش خَاتگراُ اًدیؿرِ دز خرَاب اػترسال یىری اش         

خَاّؿا تی اًكرافی ًىٌیرد   : داًؿدَیاى وِ گفت خَاتگاُ ها هثل غستاش خاًِ ؾدُ فسهَدًد
!ایٌدا ّسچِ تاؾدغستاش خاًِ ًیػت

. ًفس غرستاشخاًِ ًیػرت  4هتسی ٍ ظسفیت  دالل 12خَاتگاّی تا اتاق ّای ! تلِ آلای دوتس
خَاتگاّی وِ غیػتن تسق انًسازی ًدازد وِ ّیچ ٍلت یه الهر  دز ٌّگرام لًرغ ترسق     

.زٍؾي ًوی ؾَد ٍ ّوِ خای آى ظلوات اغت، غستاش خاًِ ًیػت
ایٌدا غستاشخاًِ ًیػت چَى دزّای پلِ ّای انًسازی غستاش خاًِ ّا ّویؿِ تػرتِ  ! آزی

تلِ ایٌدا غستاش خاًِ ًیػت چَى دز زخت ؾَی خاًِ ی غستاشخاًِ ّرا ّرن، ّورِ    . ًیػت
. زا تا ّن تَی یه تؿىِ تسلی تسای ؾػتي ًوی زیصًدّاؾَى لثاظ 

. بلِ ایٌجب س ببزخبًِ ًیست چَى ّیچ س ببزخبًِ ای ایدي ودَر سد  بدبر ًیسدت     : 
. رضتِ خبظ یزضکی ق ق هیکٌٌذیِ تبزُ ایي را ّن دارًذ ب ای 

!!!!تشکر يیژٌ
ابتدا از داوشجًَبیی کٍ َمت کردن ي تئبتر زیببی طًفبن       

خطبٍ َب ري اجرا کردن تقدیر میکىیم يدر ادامٍ طبق رسم  
: در ایه شمبرٌ می گًئیمَمیشٍ تقدیر از مسئًلیه 

محترمی که  باتمام تالش کار می کنید از زحمات  بی مدیران :
.  وقفه ی شما کمال تشکر و قدردانی را داریم

...خذا خی تَى بذُ؛ ٍاقعب کِ کبرتَى درستِ
دستٍ از مدیراوی تقدیم می کىیم  اين َم بٍ عببرت ري امب ایه 

کٍ تًی دلشًن آة از آة تکًن ومی خًرٌ

صرفا جهت

Email: Nasleentezar313@yahoo.com

  د دز اها پفه ٍ چیپع تا تغریِ ّاؾوی، هیس -ؾسیؼتی شًدگی غثه اش ها اخثاز هٌتظس
 ولیِ ، (وٌد ًوی قدق هَزد ایي دز چسا دادًن ًوی ٍلی وٌٌدُ هٌغ یؼٌی ػاقن) اًدن

 ٍ اًثازّا هَخَد، هؼاًٍتْای وازگسًطاد، تْؿتی، ًمَی، لثیل اش داًؿگاُ، تِ هستَو تهؿْای
!تاؾید ..... CCU1ٍ ؾىػتِ غواٍز ػول، اتاق وٌِْ دهپایی خَاتگاُ، خؿه ًاى ّا، غیلَ

 گفت دانی میم مثل مدری معنای چیست؟ 
 !رد کاراه ، مدریی مانند  ما میم دار نیستگفت، 

لًفا تسای تیوازغتاى هتیٌی یه ًگْثاى دازای ٍخداى ورازی تگرازیرد         
اگس ّن هَخَد ًیػت تاید یه ًیسٍی اًتظاهی ؾداع خفت ٍ خَز وٌید ورِ  

اًرداخت پراییي اٍهرد ترَ      غسؾَ پسغٌل ایٌدَز دز ههیمِ ًثاؾٌد ٍ ّس وع 
! ًثاؾِلكد آشاز ٍ اذیت داؾت، وػی ػیي خیالؽ 

**********
یادهِ چٌد هاُ گرؾرتِ یره غرویٌاز غساغرسی ترسای تسزغری هیرصاى               

. غال اخیس دز داًؿىدُ پصؾىی تسگصاز ؾد10افصایؽ زًح اتتال تِ غسياى دز 
یافتِ ّا؛ 

.ّفت تساز گرؾتِ ؾدُ اغتغسياى ، هیصاى اتتال تِ  -الف
آوسٍلٌیي  اقل اش هَاد غسخ وسدًی ٍ ًیترسات هَخرَد دز غَغریع ٍ     -ب

تساتس زًرح اترتال   300تا ... والثاظ ٍ غرا ّای فػت فَت، هاًٌد خویس پیتصا ٍ 
.تِ غسياى زا افصایؽ هی دّد 

.اغتػاهل اتتال تِ غسياى ؾٌاختِ ؾدُ یا غَهیي ًَؾاتِ ّن دٍهیي  -ج
غراالد الَیرِ   )پع تاید والثراظ زا  ررک ورسد ٍ دز لثراظ گَغرفٌد      : ًتایح

.تِ هیداى فسغتاد( والثاظ
      ٍ ترسای  ... هَاد غسخ وسدًی اش لثیرل خرالل غریة شهیٌری ٍ وَورَ غرثصی 

ترسای  زٍ ورِ  اقال ها ایٌْا . داًؿدَ هؿىل ًدازُ چَى داًؿدَ تاید لَی تؿِ
....خَدهَى ًوی گین

ٍ لیػت ٍػدُ ّای هَخَدُ دی ٍی دی غویٌاز وِ دز غوؼی تكسی : هٌاتغ
.غرای هَخَد 

**********
چٌد زٍش پیؽ دز یىی اش اتاق ّای ادازی داًؿرىدُ ی پصؾرىی قردای         

تلٌد تِ گرَؼ هری خرَزد خلرَتس ورِ      ! یه تساًِ ی ٌّدی تا ًَای یه خاًن
. گراؾرتِ ؾردُ  زفتن دیدم آٌّگ شًگ تلفي ثاتتِ، ورِ زٍی  الرت تلٌردگَ    

.زٍؾي تا ایي فسٌّگچؿووَى 
!ّن ًسغیدُ(ع)هداش ًثَدى آٌّگ یه يسک؛ تاتا ٌَّش چْلن اهام  ػیي

*********
غَپس ٍایصز تیوازغتاى تْؿتی دز زاًرد ؾریفت ػكرس اٍزضاًرؽ داخلری            

 اوویت تالیٌی چیػت ٍ هحَز ّای آًسا ًام تثس؟؟؟؟؟؟؟: خًاب تِ پسغٌل
چیص خَتی اغت ٍ غِ هحَز دازد افمی، ػوَدی، هَزب: پسغٌل هحتسم

*********
:هؿاٍزتیلای هػ َل ادازُ اهَز خَاتگاُ ّا خًاب تِ آ     

اغتؼوال دخاًیات  سام اغت ها ّن وِ دز هساخغ، تؼهی اش فتَای تس  ػة 
پع لرَاًیي هدراشات اغرتؼوال دخاًیرات دز     ّػتین، داًؿگاُ ػلَم پصؾىی 

!داًؿگاُ تاید تِ قَزت خدی اػوال ؾَد
هحردٍد ورسدین ًثایرد ایري     زٍ ...( غیگاز، زلف ٍ) ّوِ چیص : هؿاٍزتیآلای 
.آشاد تؿِتاید ووی تاؾِ يَز 

.راٌّوبیْبتَىخیلی هوٌَى از 

SMSدازی دٍغت اگِ اغت “الصهاى قا ة هْدی غستاشاى” تسخوِ ههفف ؛ 
  هی ًثاؾی، يَز ایي تَ خَدؾًَي واز ٍ وػة دًثال ّوِ وِ ػكس ایي دز

 الوْدی، اًكاز خلػات اش ٍ تؿی هلحك ها خوغ تِ وَچَلَ SMS یِ تا تًَی
 هْدٍی اخثاز ٍ هْدٍی ّای پیاهه هْدٍی، اػیاد هْدٍیت، تهككی ًؿسیات

.تثسید تْسُ زٍش

30005790000313 وَتاُ پیام غاهاًِ تِ زاSMSولوِ وافیػت فمى
SMS،ّػتین خثساتَى ٍ خَدتَى هٌتظس وٌید!  
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کارت  زرد

کارت قرمس

کارت  زرد


