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 تبلیػ ّ پْطتز ُزچی(ـِویسین تمْین اس البتَ )بْز سیٌب حضزت ّالزت

 ُن جسیسا.بْز ذبلی ذیلی جؼي جبی ارٍ.ًبْز تبزیک پیبم جش چیشی ذًْسین

 ذفب زر هزاطوِب بعضی ػسًسّ اهفی پب یَ ذْزػْى ّاطَ ُب ذًَْ ًوبس

 بْزجَ کوبْز ذبطز بَ جؼي ًؼسى گشار بز گفتٌس !!!هیؼَ بزگشار

 کززٍ چزخ گْػت بَ ػبم لموَ گْػت پزطتبر رّس هٌبطبت ّتٌِببَ!!)اطت؟

( !ػس هٌتمل ؿبحبًَ بَ ػبم ذیبر ّ

پض بعضی اسذزجِب ّپرغ بلیط طیٌوب تْ بیوبرطتبى کَ هعلْم ًبْز !آلب اجبسٍ

؟؟حبال اگَ رّس هببرسٍ بب اعتیبز ّ !ّاطَ کبرهٌسُب بْز یب ّاطَ زاًؼجُْبچی

بْزُوَ جب پز بْز اس پْطتز ّ ًؼزیَ ّ ّیژٍ ًبهَ گزـتَ .. رّس زرذتکبری ّ

اهب رّس پزطتبر ّ ّالزت .تب تمسیز ّ تؼکز اس ُوَ اًّبیی کَ زرذت کبػتٌس

هگز ًَ ایٌکَ ُوَ پزطتبر ُب ُن یَ !!!حضزت سیٌب زریػ اس یَ ػیزیٌی

تبسٍ زکتز ًیکبرت ذْزػْى تْ هزاطن آهفی پزطتبری )رّسی زاًؼجْ بْزًس

(اؿل کبرکززى اطت ...هب کوبْز بْزجَ ًسارین:بَ ؿزاحت اعالم کززًس

(:روحي و ارواحنا لو فداه)امام مهدي 
هب زر رعبیت حبل ػوب كْتبُي ًوي كٌین ّیبز ػوب را اس ذبطز ًبززٍ این؛

كَ اگز جش ایي بْز گزـتبري ُب بهَ ػهوب رّي ههي آّرز ّ زػهوٌبىا ػهوب را      

ریؼَ كي هي كززًس؛

...اس ذسا بتزطیس ّ هب را پؼتیببًي كٌیس 

...آلب هب ذیلي بي هعزـتین: آلب اجبسٍ

...ببسُن لْل هی زُین 

.. .والدت حضرت زینب 
!!توبم ػس!!...ػزهٌسٍ!!!به آرامی یک مرثیه                

ایي تٌِب جْابی بْز کَ بَ آًِبیی کَ بزای گزـتي ػبم ذْز بَ طلؿ هزاجعَ 

آذَ ایي ببر اّل ّ زّم ُن .کززًس زازٍ ػسّ آًِب زطت اس پب زراستز بزگؼتٌس 

ًیظت کَ بب کوبْز ؼذا هْاجَ هیؼین

بیب بَ عجش ّ .حبال کبـی یک ببر یبزت رـتَ ببػَ ؼذا رسرّ کززٍ کٌی   

کالص زارم ـبیسٍ ای ًسارٍ کَ 2التوبص ّ ساری بیفت ُشار ببر بگْ طبعت 

حبال بیبببیي بَ چَ راحتی ! ًسارٍ گزطٌَ اّهسی گزطٌَ تز ببیس بزگززی 

بباطن ! ذْزػْى حك زاًؼجْ رّ ضبیع هیکٌي ّ ًویگي بببب هب زاًؼجْیین

هزؼِب رّ کن کززى !تؽیز ّ تحْل بَ ببزهجًِْب ذْرػت لیوَ اضبـَ کززى 

...ّ ذْراک طْطیض گذاػتي ّ

آلب اجبسٍ هب تؽیز ًرْاطتین حك ذْزهًْْ بسیي آذَ هگَ آهبر ؼذاُبی رسرّ 

ػسٍ ُوغ کؼکَ ؟اگَ آرٍ پض چزا یَ ًبُبر ذبرج اس ّلت رسرّ ًویکٌیي 

؟ .اگَ کؼک ًیظت پض کوبْز ؼذا چَ هعٌی هیتًَْ زاػتَ ببػَ

البتَ بیي !تبسٍ گی ُبُن زّببرٍ طزّ کلَ ی طْطک ُب تْ ؼذا پیسا ػسٍ)

(ذْزهبى بوًَْ

الِبم برغ هلت ایزاىا جُْز ایوبًی اّ اطت ّ ایي هلتا بَ لطؿ ذساًّس زر  

ُوَ عزؿَ ُب پیغ ذْاُس رـت ّ بب ایوبى ّ بـیزت رّساـشّى ذْزا بز 
.تِسیسُب ّ تزـٌسُب ًیش ـبئك ذْاُس آهس

طبل گذػتَا ُوْارٍ یک چِزٍ الِبم  30آًچَ کَ ببعث ػسٍ اطت هلت ایزاى زر 

برغ زر زًیبی اطالم ببػسا تأثیزپذیزی اس ػرـیت ُبی بزجظتَ زیٌی اس جولَ 

حضزت سیٌب طالم اهلل علیِب اطت ّ لسرت هلت ایزاى زر ّالع ًبػی اس ایي 
.تأثیزپذیزی هعٌْی اطت

البتَ هلت ایزاى زر عزؿَ تجِیشات زـبعی ّ طرت اـشاری پیؼزـتِبی جِؼی 

زاػتَ اطت اهب عبهل اؿلی لسرت ّ عظوت کؼْر ّ هلت اطالهیا جُْز 

.ایوبًی اطت
طبل تحزینا تِسیسا حولَ ًظبهی ّ  30بَ ُویي زلیل اطت کَ هلت ایزاى بب ّجْز 

ذببثت ُبی طیبطی ّ اهٌیتیا رػس هضبعؿ کززٍ ّ حزکت رّ بَ جلْی بیغ اس 
تِسیس تلْیحی اتویا زر هلت ایزاى تأثیزی ًرْاُس  .حس هتعبرؾ زاػتَ اطت

زاػت اهب ایي تِسیسا هبیَ ًٌگی زر تبرید طیبطی اهزیکب ّ ًمطَ طیبُی زر 
.کبرًبهَ زّلت اهزیکب ذْاُس بْز

بب ایي تِسیسا پؼت ؿحٌَ ًوبیغ ؿلح زّطتی ّ بؼز زّطتیا ّ پبیبٌسی بَ 

هعبُسات اتویا ّ زراس کززى زطت زّطتی بَ طْی هلت ایزاىا کبهاًل هؼرؾ  
تِسیس اتوی هلت ایزاىا زر ّالع تبسیل ازبیبت رّببٍ هٌغ زّلت اهزیکب بَ  .ػس

ازبیبت گزگ هٌغ اطت 



:تؼکز ّیژٍ 
زر ُز ػوبرٍ اس یکی اس هظئْلیي ؿبزق ّ ذسهت 

گذار ّ البتَ اس طزؾ توبهی زاًؼجْیبى تؼکز 

.ّلسر زاًی کٌین
دکتر مروجی، دکتر قربانیان،آقای فالح زاده 

از زحمات  بی وقفه ی شما کمال تشکر و 
. قدردانی را داریم

خدا خیرتون بده؛ دعای خیر :آقا اجازه 
...دانشجویان بدرقه راهتان

حتی یک رٍز تعطیلی زٍدتر از هَعذ هوٌَع:درجلسِ دکتر سالهی با ًوایٌذگاى!
ِحرکات ّرگًَِ!باراى بارش از خَابگاّیاى خَضحالی از حراستیَى قلب افتادى تپص ب   

!!!!هوٌَع ضادی بِ آلَدُ
درختاى تَت داًطگاُ بِ دٍست داضتٌی تریي بخص تفریحی داًطگاُ تبذیل ضذ!!
 ُتلفي ٍرایاًِ ّا را ضرعی هصرف !!)هصارف خصَصی کارگساراى...اهَال عوَهی داًطگا

(کٌیذ
چرا ّواٌّگی آهفی .از بی برًاهگی ّا خستِ ضذم:در هصاحبِ با آقای هعصَهی

!هي ّن حق دارم!پرستاری یک ساعت قبل از برًاهِ
ِ( ساعت24اردٍی قن جوکراى ٍ کٌََّردی ًٍیاسر درکوتراز!)داًطگاُ ٍ کوبَد بَدج

!!!!تا باضِ ازایي کوبَد بَدجِ ّا! آقا اجازُ
 ِفرٍردیي رٍز علَم آزهایطگاّی بَد 30دٍضٌب  !!!!!!
 اٍلیي ًطست خبر ًگاراى جَاى  در ساليEDCبرگسار ضذ!!!

.!احتواال با خبرای زیاد داًطگاُ بطِ ّر سال یِ ًطریِ داد!! آقا اجازُ 
(ع)بِ راُ افتادى آساًسَر در خَابگاُ اهام علی

!!!!!سال هبارکِ 23بعذاز ! آقااجازُ

!!!!حمایت کم رنگ 
...ایه بار پیکان اوتقاد به سمت خودمان

پىج ضىبٍ َفتٍ پیص برای حداقل ویمی از داوطجًیان پیامی از  
طرف ريابط  عمًمی داوطگاٌ آمد مبىی بر ضرکت در تظاَراتی 

اما از داوطگاٌ ما .بعد از وماز جمعٍ وسبت بٍ تُدیدات اخیر ايباما 
آیا باید قطر داوطجً  !!!وفر در تظاَرات ضرکت ومًدود7کال 

آیا باید .ایىگًوٍ کم روگ از حق کطًر خًد دفاع کىد 
البتٍ ...!! وارضایتی خًد را یىگًوٍ در برابر تُدیدات اعال م کىد

ریطٍ ایه حمایت کم روگ َمٍ اش از خًدمان ویست ،ویمی از 
آن بر می گردد بٍ کمبًد بروامٍ ي گفتمان َای سیاسی در 

... داوطگاٌ
آقا اجازٌ؟؟؟ چرا باید غالب بروامٍ َای ما در حیطٍ  معىًی  

باضد؟چرا داوطجً باید ایه قدر با مباحث سیاسی بیگاوٍ 
!؟؟؟ مگر سیاست ما عیه دیاوت ما ویست؟...باضد

بب ارزّ ایي بزازراى جوکزاى لن ارزّی ذبز اًتؼبر اس بعس 

 هظئْلیي تعجب طْریکَ بَ گؼت هْاجَ آًبى ًظیز کن اطتمببل

. زاػت زًببل بَ را راًٌسٍ آلبی ذـْؽ بَ ّ

ػْر پز اطتمببل ایي..ببػیس ُْع بَ هظئْلیي !!اجبسٍ آلب 

 ّیژٍ ـزٌُگی ُبی ریشی بزًبهَ زر ًْیٌی ــل آؼبس طز یعٌی

(...زارین زاًؼگبٍ ایي تْ طِوی ُن هب بببب) .آلبیْى

گزـتین تـوین ُظتین رّراطت اًتمبز سهیٌَ تْ کَ اساًّجبیی 

!!! بززارین پززٍ ارزّ ایي هؼکل اس

حبضز طفزٍ بزطز اهیس ُشار بب ػبم ؿزؾ بزای کَ آلبیًْی 

 بَ ؼذای؟؟؟رّ اس پز ُبی ظزؾ جش  ای ببؿحٌَ بْزًس ػسٍ

 بزای ؼذا ّضعیت هظئْلیي پیگیزی بب البتَ کَ ًؼسًس رّ

.یبـت بِبْز ( ذْاُزاى ّیژٍ) بعسی ارزّی

بزازراى آى زر کَ ػس اًجبم کَ ُن طٌجی ًظز تْ!اجبسٍ آلب 

 اعالم (بِتز ؼذای ...تز بیغ پْل) بز هبٌی را ذْز ػعبر

!!بْزًس کبرّاى رّحبًی حظْر ذْاطتبر ُن ای عسٍ. زاػتٌس

بعسی ارزُّبی اًؼبءاهلل !اجبسٍ آلب.....

:بَ زّطتساراى آلب اجبسٍ

www.shamime-entezar.blogfa.com

 .هٌتظز ًظزات ّ ذبز ُبی زاغ ػوب ُظتین

  .بب تؼکز اسُوَ کظبًی کَ هب را زر ایي ػوبرٍ یبری ًوْزًس

...مضاعف َمت سال در
...فرهىگی امور های پست در پی در پی های تحول
پزدٌ پشت اس خداحافظی اس پس !داوشجً بزای ي داوشجً جىس اس مدیزی عبدالًود آقای 

 تحًالت اس جدیدی ديرٌ داوشگاٌ تا وشست  فزَىگی مدیزیت صىدلی بز قزباویان، دکتز
.وماید تجزبٍ را فزَىگی

 َیچ شدن گزفتٍ اس قبل چًن کزدود، غافلگیز را َا ديربیه :معارفٍ مزاسم حاشیٍ در
 شىًایی گًش یا کٍ میکىد بیان کًتاٌ حضًر ایه کٍ !!!ومًدود تزک را تزیبًن عکسی
!!!...است عمل مزد ي  ویست  حزف اَل یا ویست

 “حزف“اس بُتز را “عمل” ما !جمع داوشجًَا َای گًش بابت اس خیالتان !!اجاسٌ آقا
!میشىًیم

خاوم بٍ صىدلی ایه فزَىگی معايوت جایگاٌ در مزيجی دکتز آقای جىاب َای سحمت اس پس 
.شد ياگذار شىاسی بافت گزيٌ اس ماسيچی دکتز

 َای میکزيسکًپ پشت کٍ بیىی تیش ي بیىی ریش امیدياریم ماسيچی دکتز خاوم!!اجاسٌ آقا
. باشیم شاَد  َم فزَىگی ی حًسٌ در را ایم دیدٌ شما اس شىاسی بافت آسمایشگاٌ

!!کىید حساب داوشجًَا ما ريی تًوید می جًرٌ َمٍ! ضمه در


