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...آقا اجازه ما دلمان تنگ می شود         در کوچه ای که با خفقان رنگ می شود

گسیذه ای از سخنان رهبری

اصررر    امرررسًش خز  رررٌخ ،مسر ررربک خز  رررٌخ ،ؽرررٌزىبٍ اسثرررَک خز  رررٌخ   رررب  ظرررسمبرو خازٍ ً ثرررو        

ارنيررررب  -اظررررمخزًغ اغ «خمٌ،ساظررررَ»اغ خزًغ اظررررمک ىرررر  «لیجررررساو»،ررررو ىرررر   -لیجررررساو خمٌ،ساظررررَ

امسًش مسخ  ،مسر ب خز ظستبظس اربالت ،مسر ربک ً مرسخ  خز ىؽر بخ ،ؽرٌز  يربه   یرو       . ؼ عم  ٌزخه ا د

 می ٌا نرد  . مم ن اظم مسخ  زا ظس،ٌة ،نندک امب ارن ،تػ  بمٌغ  خٌاىد ؼد. ارن   ب  ارع بخگَ ،سخ د

خ یررب  سررربه خرپررسٍ ریرردا ،ررسخه اظررم ً ثدا یررد ثررو ،ررٌو ً لررٌه ٍ اليررَک   . خفرربک ،ننرردت خظ ؽرربه  رربلَ اظررم 

ثرب ثبلر ک ثرب لباٌتيربک ثرب       -،و ثب ظسخمدازٍ م م ارساه ً ثب رسچ  اظ   ،ابش ؼده اظم  -مجبزشه ٍ ،ك 

.،سخفس ٌ يب ً ثب فس ٌه اظ  جبزک تب ظس پٌ َ اظ  جبز اخامو ریدا  ٌاىد 

کانون نسل انتظار: صاحب امتیاز

: آغبس کالم 
. ،نیرد مری  رو ظ   ظبخه خا ؽجٌری  دمم ؼمبری ،رو اررن ثربز ىر  ،لرب ا ربشه زً لبثر  خً عر ید ً اً رٌ م بل رو           . ثنب  ،  و  بمػ مف ب  ف ٌ  اظم 

زاظ ػ می  ٌاظ ی  فسصم زً مغ ن  ثؽمبزر  ً اش ىمو اً يبری ،و ظٌژه ىب ؼٌه زً چو مع می  ً چو ایس مع می  اش لسرك ًث گ ،لب ا بشه 

.ثب مب خزمیٌه گراؼ ند تؽ س ث نی  

اش لسفی می  ٌاظ ی  رو تؽ س ً  ع و  جبؼید ثپی  ثو اًه معئٌو ىبری ،و  مدىبری ،و ثيؽٌه مسثٌط می ؼد زً اصر  ریپیرسن   سخ رد ً مرب     

،عری ریردا  مری    « ریپیسن  مدىبن ،لب ا ربشه ان » مب ى  ،و ىس چی ت غ می ،نی  تٌ ارن ًرژه  بمو رو ظ ٌه ثبش ،نی  ثب تی س. زً ؼسمنده ،سخ د 

 مد رررسن اًه زً لیچی می  ً زمبهمب ى  من  سر  ثجینی  ،دً  معئٌلی ، نگ اف  ب  ارن ظ ٌه زً می ش د . ؼده تب مب ارن ظ ٌه زً اف  ب  ،نی  

.،ند 

: داًشگبُیُبی لپ لپ 

ررررو ا پؽرررم   ( ،ذز  8) زًش ظرررو ؼرررنجو   

خظرر  ػ ،ؼررمصن م  ررس  خز ،جرربة ررر    

خا ؽجٌن  ٌغ ؼرب ط ثرو لرٌز اظرساز     

.ؼد،ؽف ،میصن 

، ه ارن ،ؼمص م  س  ً رریػ  : اجبسٍآقب 

.ثپیسرد برصه ،نیدک ریدا ! ؼمبثب ثندغ 

الج ررو  ررب ٌزاه خرپررسن ىرر  خز ث  ررری     

اررراىب مؽرربىده ؼررده ،ررو ثررو خلیرر  معررب    

.م رًزر ، يب امنی ی اش ثسخه  ٌک 

.....دکتز فزٌُگ و جیت ُبی پز اس خبلی

ند ً  ب ً مدرساه خز ،جسه ثو ف س اف بخ د ثس بمو ان ثسرب ،نند ثيس ،رنده ارن ؼجبة تب ثدرن گٌ و ؼبرد ترت ً تربثی ثیب داش رد ً ا رد  خز ىمری ثعر      

امرب چرٌ ثرو ا ردزً ی مرب زاه ربفرم ابفر  اش رؽرم ررسخه ىربن           .  يربخ مرب  چنین ؼد ،و ؼیخ مب خ، س فسىنگ ث د ریپیسن ىبن م سز لد  ثرو  ب مربه   

مب سا ً ىصرنو ىبن گصاف ث یط ىب ثب صندلی ىبری  بلی ً اظ مجبلی ،    یس مٌا و ؼد ىس چند ،و ىصرنو ىبن ث یط ىب زا ا رد،ی ،ربىػ ربفرم    

. نمٌخمسرداه امب ثبش فسلی ثو ،بو ارن خزًرؽبه ً 

تبه؟ ث یط ،ٌ ،جب؟ : ،مدثب   خز ىمبه ،ین خزًرؽی رب  ظیست اش خز  ب مبه می گرؼم چٌه ارن ىميمو ثدرد ظس خزًه  ب مبه  مٌخ ،و  بگبه 

 جرت اش ،ربز اررن مسخمربه ،رو ثرسان       : فسمرٌخ ً خزًرػ چٌ ارن ظخن ؼنید  نرده ان ثرصخ   . اظمزارپبه ارن مج ط فمط ثيس ازثبثبه ً ،بز،نبه 

 ، ب ی ،و م بى  ا د ً مٌا جؽبه زا ظس مٌلع اش خًلم ثع ب ند زارپبه اظم ً ثسان  ی  ارن خا ؽجٌربه ،و گبىب خز  ربه ؼرت ىر  خز مری مب نرد     

ً چٌ ارن ثپفم ظس ثو خز  ب مبه ،ٌثید   سه ان ثصخ ً  ٌن ىبن  ٌه اش چؽ  ثسا د ً صد افعٌض  رٌزخ اش  . ظ ب ند می چو ىصرنو ىبری ،و 

. ب مبهارن ا دزً ی 

استبد در هخل کزدى داًشجو )غبیت ُویشَ فزُیختگبى 

(ُبکالص 

 رٌزن زا،  رس   اررن  . ىف رو ًظرط  تس ی رب  ! رو ت  ی ی ،بفیو 

میؽو ،  ىف و زً ت  ی  ،سخ اش چنرد زًش لجر   یرد لسثربه     

ثررب ت  یرر  ،رر ض ىررب ثررو ریؽررٌاش  یررد لسثرربه مرری زًررر  ً ثررب  

. میرردازر گسامرری ت  ی رری ررر  ىف ررو ان  یررد ارردرس زا ىرر      

خًثرربزه ررر  ىف ررو ثرردلی  ت  ی رری تبظررٌ ب ً  بؼررٌزا ت  یرر  

می ؼٌخ اش ىمین االه ى  ،و   عبت اتبق ف س م  دخ ثرسان  

.اظمثسگصازن ت  ی ت فس و ىب خز ،بو 

ا، مبال خز ری ىمین  ي رم خا ؽرجٌ رعرندا و ثرو     : اجبسٍ بآق

.گسخخا    ،  ىف و ت  ی   م وک خً خلی  ثین ال   ی ین 

کباب با مغس دستکش



!پزستبریداًشکذٍ خذا قوت هسئولیي 

خا ؽ ده رسظ بزن مدتیو خظم ثو ،بز ؼرده ً ر ری ر ری ،بزمنرداغ زً اش ،ربز ثرس       

،نبز می ،نو اش ظم ی ثصسن ى  ا پربز فمرط لعرمم ثصرسن مٌ رده ً  مر  ،عری        

خز ارن لعمم ربظخپٌن ظٌاالت خا ؽجٌىب  یعم گسًه ثيداؼم  بم و ىر  ،رو ثرو    

.ىعمؼده ،ٌو ً لٌه اليی ثب ر   فس خز ،بو اخازه 

معرئٌلیم رساتیر  ً ،مرٌشغ ً لعرمم     ( ثرده  یس  دا ثيؽٌه ،و )لبظمی اگس  ب   

.  جرٌخ خا ؽرجٌىب  ظم ی ثصسن زً ثو  يده  می گسفم  م  ،عی ربظرخپٌن اررن   

ارن خز ،بلی اظم ،و خا ؽ ده ریسارصؼ ی چندرن  یسًىبن  درردن گسف رو اًه ىر     

!!ثدًه ،رف  یسًىبن لج ی 

!!ارن ىمو تفبًت تٌ ارن خً لد  فبص و 

ً ررد  ثررب ارررن زً رردن ،ررو خا ؽرر ده رسظرر بزن خز ثررس ،نرربزن  یسًىررب        !اجاابسٍآقااب 

ریػ گسف و ا، مبو ا مساض ارن خا ؽ ده خز ،رنرده ان  رو چنرداه خًز     برپصرنی خز 

!ؼٌخمی ریػ ثینی 

!!تجلیغبت اپیذهی شذى ویزوص هقبوهت ثَ 

ارن زًشىب اش اًه  بری ،و ت داخ تج یغبت ثس بمو ىبن ،ب ٌه تؽر ی  ىربن مخ  رف    

شربخ ؼده خا ؽجٌ خرپو ثو زا، ی لج  ًل ػ زً ثسا  ٌا ده ارن تج یغربت  مری ذازه   

ً تس یج میده ثی  یبو اش ،نبز ارن ثس بمو ىب ،رو ا،رسؼرٌه ىر  ثرب ىر  تردا   خازه       

.ثپرزه

ارنجرٌزن مرر  ارن رو ثیؽر س     . اظرم چيرسه  ف   مد زً تج یغبت چيرسه ثرو   ! اجبسٍآقب 

 ٌاة میده 

.خرپوزًش ر نی مم نو چند 

...خازخاخامو مٌاشن ،بزريب ىمچنبه 

 و تنيب ؼ برم اش ارن مٌضٌک خز ظیع   فسىنپی ظبثك   ٌ ع و مٌاشن ،بزن خز 

ف بلیم ىبن فسىنپی ثین گسًه ىبن مخ  ف زا ،ن سو ،نو ث  و  بم  اررن ثیمربزن   

ثو ؼ    دردن مٌتبظریٌه خازه ً ؼربىد ؼریٌک  عرجی اتٌمٌاشرعریٌه خز ثس ری اش       

.ىع ی ًا،دىب 

ثسگرصازن   ؽربطک  ،رب ٌه  ،بغ مٌاشن ،بزن ثٌخ االه خرپو م مبلع ؼرده   !اجبسٍآقب 

،رب ٌه  عر    : انىعر و   مد فی   ًرژه ؼيدان ا رسژن  ظيٌزک  ٌ ،بزگبه  سفبه ىبن 

( ثپی زً ،بز ،نی  مججٌزر  ًال یم چو )ا   بز 

امرٌز فسىنپری ىر  تس ی رب ثعر و ثرو ؼرسارط        اشخًاجک ،مٌشغ ،بزگبه : ى و،ب ٌه 

(فسىنپیميندظی ثو ارن مبؼباهلل )می نو ثس بمو ىبری زً گ چین ً ثسگصاز 

:داًیذآیب هی 

شه مری تٌا رد ثرو  نرٌاه امرب   مب رم  یرص  مربش ثرو ررب           " رٌظف صرب  ی ،رو ف رٌان   

زا ثیرربه ،ررسخ ً ىمچنررین چنرردرن ً چنررد ف ررٌان خرپررس زا ،ررو ثررب زان تمرربمی       " خازخ

مسا ررع مخرربلف اظررم زا م ررس  ،ررسخ ،رردًخ ررر  ظرربو ً  رری  ررریػ تٌظررط  بم ررو      

 ررده ان اش اىرر    رر  ،ررو مرری تٌا نررد مج يررد ا  رر  زا       )مدزظررین ،ررٌشه   میررو لرر     

.ثب صدزً ثیب یو ان فبلد ص ،یم مس  یم تم ید ؼنب  و ؼد( تؽخیص خىند

احکابم شاز ی و اخاالر حزفاَ ای     ،ذز خز،بز گبه  22،بو ،ه ،و خز زًشظو ؼنجو 

،و خز امفی تئبتس رسظ بزن ثسگصاز ؼد تٌظط ؼخص ازا و خىنده ممبلرو   در هبهبیی

ذ،س ؼد ً ثو ؼرنٌ دگبه  ... ًچندرن ف ٌا اش رٌظف صب  ی خز مٌزخ تن ی   ب ٌاخه 

ثعنده ،نند ً ىیچ ا  ساضری اش  ب رت ، ربز     فتوای صبًعیگف و ؼد می تٌا د ثو 

.ً زً،ب ی ،بضس خز ،بزگبه ،و اش اظبتید گسًه م بزف می ثبؼند مٌا و  ؽد

ؼبرد ى  خا ؽپبه تبشگی ىب مس  یم ارؽبه زا ثرو زظرمیم ؼرنب  و ً مرب     : آقب اجبسٍ

، و ارن ظ ٌت ً  فمبه تب ثو ،ی؟؟؟!!!!!!!!!  جس  دازر 

لطفب ثَ ایي سواالت درست جواة دُیذ ًَ 

!!! جواة درست

مخبلت لب ٌه منع مصسف خ ب یبت خز ( 1

خا ؽپبه چو ،عب ی ىع ند ؟

  اظبتید ( ةخا ؽجٌ( الف

ىیچ دا ( خىس خً ( ج

  بزت ثس ا سان لب ٌه فٌق چو معئٌو (2 

،عب ی ا د ؟ 

اظبتید(ةخا ؽجٌ( الف

 ىیچ ط(،ساظم    خً ا  جبلی ،می و (ج

 د  ز برم ارن لب ٌه چیعم ؟ مجبشات (3

  الف ( ةىیچی ( الف

ىمو مٌازخ ( خالف ًة ( ج

ثب تٌ و ثو مٌازخ مؽبثو ؼده ً ؼسارط : ربظخ

می مٌ ٌخ خز  ٌاة ىب ثدرن صٌزت ا    

:گسخخ

خ:3خ                  : 2              خ : 1

چررسا خا ؽررپبه اش می خىررب ً ًالخت ىررب ثررو     ثجخؽررید 

 رردازه؟ ثساؼررٌه زا، رری میپرررزه ً ثس بمررو  بصرری   

لجر   زًش خا ؽرجٌن امعربو ىر  ،رو ،زا  ترس اش ظربو       

،دال  زًاثط  مرٌمی ،رو خظر ی ریردا ،رسخه      . گرؼم

!  فسظ بختجسر  تب فسظ بخه ریب  ىب چسا ر  ریب  

اً ررری ،رررو ثرررسان  زًش ررررٌ،ی اظررر خٌاه گسف رررو ترررب   

تردفین ً ترس،ی  ىرس ،رط ،رو ررو       تؽریعک  ىربن  مساظ  

 ٌزن زث ی ثو خا ؽپبه خازه ریب  می خاخ اً  ٌلم 

....! خا ؽجٌزًش 

ثجخؽررید معررئٌو ،می ررو امررس ثررو م ررسًف ً  يرری اش     

میؽرو اررن معرئٌو ىرب  ٌخؼرٌه      ،یو؟ خا ؽپبه من س 

.،ننزًم سفی 

چسا ثو ث  ی رٌؼػ ىرب ىریچ   ! ثؽنبظیمؽٌه،دال  

 میؽو؟خاخه ا  بزن 

چررسا ث  رری ،رر ض ىرربن خا ؽررجٌىبن زًشا ررو تررٌ     

( ىبؼجب و ثسظو ثو خاخ  دا )میؽو ؼت ثسگصاز 

اگس رو ،  ثو  مرت ثسگرسخر  خا ؽرپبه لرج  رر  ث نری       

چسا خرپو  جسن اش ارن ثن . خاؼمازشاق ثو  ب  ث ن 

ازشاق  یعم چسا ارن الدا  خا ؽجٌ رعندا و ارن لدز 

.ؼدظمسخه شًخ ثو فسامٌؼی 

حرف های 
درگوشی شما

...آقبی ایوٌی در خواثگبٍ اًذیشَ

لجك ، سرن  جسىب ىٌان اتبق ىربن ا درؽرو مردتی اظرم ؼرجیو ظریجسن ؼرده اظرم ً         

.ًا،نػ معئٌلین فمط ثب ت ٌر  ر ظ ی  م دًخ ؼد

،ربغ ،لربن ارمنری ،مری ثرو اررن معرئٌلین زا رت ظربخه ترسرن  ربرك ىربن              !آقب اجبسٍ

.گسمبری ریؽنيبخ می خاخ

مر  ارن و مؽ  ت اررن  ٌاثپربه ىمرین  رب تمرٌ   میؽرو اررن  ٌاثپربه ؼردردا ثرب           امب 

،مجررٌخ خًغ ،مررب  مٌا ررو ثررٌخه ً چررو چیصىرربری ،ررو رؽررم خً ،مررب  ثرربلی مب ررده ثررو  

.ظبىس ظبل  ،ؽیده  می ؼٌخ 

می تٌا ید تب الدامبت  مسا ی ؼسًک میؽرو ثرب ،مر  ىربن مسخمری تیغرو        !اجبسٍآقب 

ًظط ،مب  زً ثسخازرد ً تبث ٌ ثص ید ،مب   مٌمی ترب ثجینری  ثربال سه ،ردً  معرئٌو      

.ؼنٌخمی صدان مبزً ثدًه ل ع ً ًص  

ثَ اهیاذ روسی کاَ صاذای خا  خا       
.ثیبفتذکبرگز ایي کبغذُب 

آى روس کَ تو ثیبیی ُوَ ثاَ اساتقجب    

اهب ایي ُواَ ی آًهاَ   آهذ؛ خواٌُذ تو 

تااو هٌتراازی ًیساات  داری تااو اًتراابر 

تااب ثجیٌاای سااَ کساابًی تااب پبیاابى راٍ ثااب   
! هبًذتوخواٌُذ 

ثبشذ اگز ثب طلوع آفتابة اس  یبدهبى » 

ًوبسهاااااااااااابى خااااااااااااواة ثزخیااااااااااااشین  

«!!!قضبست


