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 ها!دیمنتور هجومدر  رانیا

 دکّه ییدانشجو اتینشر گیل نیاول دهیبرگز اتیدر جمع نشر یلیجل دیوح یسخنران
 

 بسم ا... الرحمن الرحیم

 اند.اش کردهساز ترجمهافسرده ای سازوانهید یکه در فارس (Dimentor) منتوریهست به نام د یپاتر کاراکتریهر لمفی در
رده افس یهابه آدم لیو مردم را تبد برندیم نیو نشاط آن را از ب شوندیم طیهستند که وارد مح یموجودات منتورهاید
 .کنندیم

و...  یها و رسانه ملو روزنامه نمایتا س ریبگ یخانوادگ یاز فلان گروه تلگرام یعنیاست.  هامنتورید هجومدر امروز  رانِای
 یه قدرب هامنتوریدر جامعه هستند. سلطه د ینیو بدب یدیناام أس،ی قیتزراندرکار که دست ییمنتورهایپر است از د

 عیرس ست؛یهم بد ن یلیاوضاع خ دیهم آدم جرأت ندارد بگو یاللهحزب جامعم یدربعض یشده است که حت نیسنگ
 «!؟یشد می! سرسپرده رژ؟یکار شدمحافظه»! :دهندیواکنش نشان م

 

 باید ایران، خودش، خودش را شکست بدهد!
روش؛  نی.... . بهتریشناختنه جامعه ،یخینه تار دیآیبه دست م یاسیس لی، نه با تحل1931 رانیا تیدرست وضع نتبیی
 بیو غر بیعج یروانشناخت تیوضع کیدچار  31 رانیکند. ما در ا نییرا تب طیشرا تواندیاست که م یروانشناخت لیتحل
 شوند! دیها ناامکه همه اراده میدهینشان م رهیجهش بزرگ هست را چنان ت کیکه در آستانه  یرانی. امیهست

مهندس )تعداد صدهاهزار  ل،یالتحصفارغ هاونیلیدانشجو، م ونیلیم 4 ت،یجمع ونیلیم 08با  یاامروز جامعه رانای
و حمل و نقل در تمام کشور؛  یانرژ یهارساختیبرابر است!(، گسترش ز کایآمر یونیلیم 988با جامعه  رانیا یهامهندس

لبنان،  ،هیسوردر  روزیقدرت پ یو نظام یاروپا، از لحاظ دفاع یهااز جاده یاریتر از بسبلوچستان مرتب ستانیس یهاجاده
اکثر  یبرا زیبرانگو غبطه یمثال زدن یهاشرفتیفرد و... با پمنحصربه تیو امن ریکم نظ یبا قدرت بازدارندگ منیعراق و 
و ...  یادیبنیهاسلولو  یوتکنولوژیب ،یتکنولوژنانو ،یاهسته یماهواره، انرژجهان در حوزه هوافضا و پرتاب  یکشورها

. 

ها خودشان، خودشان را شکست بدهند! تن میکن یکار دیرا شکست داد با رانیا شودینم یدانیو م ینعی عرصه در که حالا
کردند  را اراده یهر کار هایرانیرا دارد خودش است! چون تجربه اثبات کرده است ا رانیکه قدرت شکست ا یکشور

 تینتوانسته و در نها ردیرا بگ هایرانیاراده ا «تحقق»یکه جلو تکه غرب کرده اس یتوانستند انجام بدهند و هر کار
 رانیسانه ارو  نمایسرا فعال کنند! الان  منتورهاید دی. بارندیکرد که اراده ما را بگ یکار دیده است. پس باموفق ش رانیا

 .اندگسترده هجوم کرده  اریهم که به شکل بس یمجازیفضابه  ها؛منتورید نیپر است از ا
 

 تهدیدسازی از هر فرصتی!راهبرد 
کف  نیذوق زدن دارد؟ ا نیا:» ندیگویم یاعده کی زیجمعه در تبر نماز یهانردهموضوع برداشته شدن  نیدر هم

جالب است! از  یلیخ «م؟ینقدش کن میخواهیکرد چطور م یآدم کار بد نی! اگر فردا روز، همستیما هم ن یهاخواسته
 !مینیبب دیتهد کی یدر هر فرصت دیبه بعد با نیا

 
 یفرصت هنکیمگر ا ستین یدیتهد چیه»بها :  طینعمه تح هایالّا و للّه ف هیما من بل ندیفرما ی)ع( معسگری حسن امام

اگر  یوجود ندارد. حت یخوب زیچ چیه»اند! اعتقاد دارند که برعکس شده هایاللهبچه حزب یبعض«. بزرگتر در آن است
 «برسد! یبد بزرگتر برپس از آن خ میمنتظرباش افتد،یم یاتفاق خوب
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 ریاشتر، شمش گر مالکا دی. شما فکر کنمیرا دار نیبه بدتر طیشرا نیبهتر لیسابقه تبد ع،یاسلام و تش خیمتأسفانه ما در تار
. جنگ میرا باخت یروان آورد. اما چه شد؟ جنگ یم جانیتصورش هم انسان را به شوق و ه شد؟یآخر را زده بود، چه م

ه ک یخزاع صرد بن مانیکربلا. سل یدر خود ماجرا ای. یاللهحزب یهاسوسول هبچ نی. چرا؟ به خاطر هممینرم را باخت
در کربلا ، امام معصوم با هفتاد و دو نفر تنها ماند در  یکرد ول جیبس یخونخواه یبعد از واقعه کربلا چند هزار نفر را برا

 تند.نداش رتیهم داشتند اما بص رمانمند بودند و آکه دغدغه یصدها برابر آن بود! کسان عهیش لیکه پتانس یحال

 

 داریم و نداریم
ول؛ مسئ ایالاسلام حجه ای! چون فلان سردار کنندیمسخره م ها،یدست را هم؛ خود نیاز ا ییو واژه ها رتیکه بص هاتازگی

م اگر معرفت و عل م؟یریبگ یخودمان را به باز یمعارف قیمفهوم عم نیاستفاده کرده، ما هم ا یو شعار جایواژه را ب نیا
و رفع جهل  معرفت دیتوجه. کار متفکران؛ تول تیریمد یعنی رتیغفلت است. بص بردر برا رتیدر برابر جهل است، بص

باشند  دیاب یبه دست آمده پامال غفلت نشود. کسان یمعرفت یکه محتوا رسدیبه ثمر م یزحماتشان در صورت یاست ول
که لازم است برسانند. مگر ما خواهان  یهنگام و مؤثر؛ به کسان به یعنیست را در یکه محتوا را، معرفت را، آگاه

ها و تها و فرصغفلت از داشته ها،تیمحروم نیبزرگتر م؟ییآیبه خشم نم هاتیمگر از محروم م؟یستین ییزداتیمحروم
 !یو نداشته باش یداشته باش یعنی. هاستتیظرف

 
 شانیهاداشته متیو ق تیاهم ای شانیها. اگر مردم از اصل داشتهمیمواجه یمیعظ یکلاهبردار نچنی با نرم جنگ در امروز 

ه باشد. نداشت دهیفا گریشدند هم د داریب یکه اگر روز یها را غارت کرد به شکلآن داشته شودیم یغافل شدند به راحت
عزت و  ایبودن کارگزاران باشد  یمردم ایباشد  یخانوادگ یهاارزش ایباشد  یاهسته یداشته انرژ نیممکن است ا
توجه مردم است. اگر رسانه درست عمل نکند ممکن  تیهدا یابزارها نیاصل نظام باشد. رسانه از مهم تر ایاستقلال باشد 

 تهای. خودمان کشور را از ظرفمیکنیم می. خودمان خودمان را تحرمیاکه شده میها دچار بشواز داشته تیاست به محروم
 .میکنیبالفعلش محروم م یهاو فرصت

 
 انیکردن مشتر ادیاند و دائم به دنبال زها به جان فرد و خانواده افتادهشناس. روانهاستمنتوردی هجوم در امروز کشور، 

ها رسانه دهند،یحکومت را فاسد نشان م استمدارهای. سدهندینشان م اهیها جامعه را سشناسخودشان هستند. جامعه
 !میغرب باش میتسل دیو با میندار یزیکه ما از خودمان چ نیا شود؟یچه م جهی. نتکنندیم دیرا بازتول یینمااهیس
 

 حذف حزن و خوف دستور قرآن برای
قرآن را در مجالس عزا  هیآ نیترسد. ما معمولاً ا ی. از نشاط ما مترسدیما م دیاز ام ترسد؛یافزار ما مدشمن از نرم

 :میشنویم

 .«یُرْزَقُونَ  رَبِّهِمْ  عِنْدَ  أَحْیَاءٌ بَلْ  أَمْوَاتًا اللَّهِ سَبِیلِ فِی قُتِلُوا الَّذِینَ تَحْسَبَنَّ لَا وَ»

 :دیرمافیم ست؟یچ یبعد هی! آدیدر زنده بودن شهدا کن یدیترد نیکه مبادا کوچکتر کندیم یخداوند نه هیآ نیا در

 .«نَیَحْزَنُو هُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ  أَلَّا خَلْفِهِمْ  مِنْ بِهِمْ یَلْحَقُوا لَمْ بِالَّذِینَ وَیَسْتَبْشِرُونَ فَضْلِهِ مِنْ  اللَّهُ آتَاهُمُ بِمَا فَرِحِینَ»

 :دیفرمایاست. در ادامه م یکه شهدا از آن برخوردارند شاد ینعمت و رزق نیاول یعنیکه زنده هم هستند، شادند!  شهدا

 ینه زیز دو چا هیآ نیکه در خط آنها هستند. در ا یرا؟ کسان یبه لبخند. چه کسان کنندیدعوت م یعنی «... وَیَسْتَبْشِرُونَ»
 شده است:

! حذف خوف و حزن! خط نشاط. خط مقابله با نیهم یعنی شهادت خط. غم و ترس یَحْزَنُونَ؛ هُمْ  وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ ألَّا
 .میهست یجنگ نیو اکنون ما در چن منتورهایدها و سازو افسرده هادکنندهیناام
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و  یاشهدا در جامعه وجود دارد. در علم؛ در هسته یاست که به برکت فداکار یخوب یخبرها نیبشارت شهدا ا امپی 
که  ینید یسالاردر مردم من،یو لبنان و  هیدر عراق و سور کای. در خواباندن مچ آمریادیبن یهاو نانو و سلول ییفضا

 یهاکمک لیدر کشور برگزار شده است. در س یغرب یاز اکثر کشورها تربالا اریانتخابات با مشارکت بس 48تاکنون حدود
 یرهنگف ،یهنر ،یاجتماع ،یعلم ،یاسیگوناگون س یهازده. در حوزهاقشار گوناگون به سمت مناطق زلزله یاز سو یمردم

 .میدار زیانگشوق یهاشیو... رو

  

 کرد؟ دبای کار چه
کس برع قاًیکه ما دق ی. در حالمیخداوند را بازگو کن یهااست نعمت کافی. «فَحَدِّثْ  رَبِّکَ بِنِعْمَةِ  وَأَمَّا» دیفرمایقرآن م
«. رُّوا کِرَامًامَ  غْوِوَإِذَا مَرُّوا بِاللَّ »دیفرمای! خداوند در قرآن ممیکنیبد فوروارد م . از صبح تا شب در تلگرام اخبارمیکنیعمل م

. میگذاریبد را به اشتراک م یو خبرها میکنیخوب را سانسور م یهااگر حرف لغو زده شد، از آن بگذر. ما حرف یعنی
وقَفوا : »دنیفرمایم نیاوصاف متق فیهمام در توص )ع( در خطبه یعل نیرالمومنی! امیو قرآن ینید اتیبه ادب میبرگرد

 یدر جا ای. است یانسان متق یژگیو نیهستند. ا دیگوش به زنگ حرف تازه و مف یعنی« النافع لهم لمأسماعهم علی الع
به اندازه  ایشکر است که آ اشیکه نگران یدر حال کندیروز را شب م یعنی«. یُمْسِی وَ هَمُّهُ الشُّکْرُ : » ندیفرمایم یگرید

 یه چه کساند کطلب با هم مسابقه گذاشتهو سلطنت یاللهاست که حزب نیما مشکلمان ا ر؟یخ ای کنمیشکر م یکاف
 دکند؟یمردم را ناام شتریب تواندیم

 یس یب یشده بودند. ب ریشهر دورافتاده، دو گروه با هم به مشکل خورده و درگ کیکرد؟ در خاطرم هست در  دیچه با
 آن را برجسته کنند. ماهم برعکسشان عیکنند و سر دایرا پ یزخم کی گردندیها مآن چطور .دادیمسئله را پوشش م نیا

 .میرا پوشش بده دهدیکه رخ م ی. اتفاقات خوبمیعمل کن

 

 انددیمنتورها ما را از کار انداخته

 دیادهیاز شما اسمش را هم نشن چکدامیه ست؟یک ی. عبادزنمیرا م یعباد رضایعل دیس یآقا نیهست مثال ا مدتی من 
 یادار سیاز رئ 08است. سال  یجنوب در استان خراسان هیفق یول ندهیو نما رجندیجمعه ب امام شانی. ادیدانیاز او نم چیو ه

خوبه. فکر  یلیخ یبانیش یهستند؟ چند نفر را اسم برد گفت آقا ستیزساده ندگانیدر مجلس کدام نما دمیمجلس پرس
مجلس را هم  ییاست چا یافراط یلیکه خ مینفر هم در مجلس دار کیرا هم نام برد بعد گفت  ییدعا یکنم آقا

 ".خوردینم

اسمش  نفرهم کیدارد.  یزهد نینوشت. چن ییایالاولتذکره یوصف ها شیبرا دیاست که با یافراد نیبنده خدا از ا نای
داشته است از مجلس گرفته تا  تیدر نظام مسئول سالیاست! صدها خاطره در موردش وجود دارد. لااقل س دهیرا هم نشن

هاهزار ! روزانه صدها و سالانه ده"حضور داشت دیاز منکر با یباب نه نم" میتلگرام که ما دغدغه دار نیارتش. در هم
توا را مح م؟یابزارش را ندار ست؟یوجود ندارد! مشکل چ شانیپست راجع به ا کی م؛یکنیرا خود ما مخابره م یمنف خبر
اند، اختهما را از کار اند منتورهایاست که د نیمشکل ا یول میهمه را دار م؟یستیرا بلد ن کیتکن م؟یندار آدمش را م؟یندار

 !میاتفاق خوب را به اشتراک بگذار کی! مبادا میمسئله خوب فکرکن کیمبادا به 

 یکار و زندگ طیرفتند ودر محجمعه  ها با حدود چهل نفر از ائمهاز بچه  یادر مجموعه خود ما عده یپژوهش کیدر  رااخی 
! میدار ییهاچه آدم» گفتیم رایکار بود اخ نیکه مشغول ا ییهااز بچه یکیصحبت کردند و پژوهش کردند.  نهایا

سمشان هم ! استیافراد ن نیاز ا یخبر چیه میدار یونیزیشبکه تلو ستی. ما حدود ب«یمردم ست،یزمحبوب، کارآمد، ساده
 عدم پوشش اتفاقات مثبت است. نیو... . مشکل ما ا هایتیبه سلبر میرا بده ونیزیتلو. صبح تا شب دیآینم
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د فرماندار قصرقن خواهدیها طرح بشوند. منقاط قوت نظام در رسانه دیبشوند، با یقهرمانان به جامعه معرف دبای امروز 
موفق  انیبندانش شرکت کی اینارمک تهران کارمند در  کی ای جانیفلان امام جمعه در آذربا ایبلوچستان باشد  ستانیس
 است. شماریموارد نامحدود و ب نی... . ا ای

 

 فساد در مبارزه با فساد
. کنندیادعا دارند شبانه روز تلاش م یآدم ب یادیاقتصاد تعداد ز نی! در همافتندیفسادها م ادیاقتصاد؛ همه  ندیگویتا م

ساد هم ف نیخودش فساد است. والله ا نی! امیکنیم کوتیرا با هانیا یبعد ما همه. ادعایسالم، مجاهد، پرکار، باهمت، ب
تومن را برداشته است و رفته است؟  اردیلیاست؟ که چند م یمگر دزد فقط خاور ت،اس دنینوع دزد کیهم  نیاست. ا

 یهاهیاگر سرما ای یدزدتر یدیرا دزد یکشور کی یماد یهاهیکشور است، اگر شما سرما یمعنو یهاهیسرما یدزد نیا
 ؟یرا به سرقت برد اشیمعنو

 تیوضع یلیجل یآقا دیگوی(، آمده م یمل توسعه )  صندوق یارز رهیساخته راجع به صندوق ذخ لمیخود ما رفته ف قرفی
اند داده لیپرونده را تشک نیکه ا ییهابه او گفتم که برو آن آدم م؟ییها را چطور به مردم بگوحرف نیخراب است، ا یلیخ
 نیاز ا ریغ ؟یپرونده را مطلع شد نینرفتم! خوب تو از کجا ا گریها که دآن اغمن سر دیگویکن و مصاحبه کن، م دایپ

 یلیده؟ خدا لیپرونده را تشک نیشجاع ا بازپرس کیبوده که  نیاز ا ریرا اعلام کرده؟ غ نیا هییقضا بوده است که قوه
هم آنقدر قدرت دارد و هم آنقدر وقاحت دارد که  دهیتومان را دزد اردیلیم 180888که  ی، قطعا آدم خواهدیشجاعت م

ما  هیی. پس مشخص است که در قوه قضاستادنیا یدزد نیمقابل چن خواهدیم گریج یلیآدم بکشد. خ یبتواند به راحت
آن بازپرس  نیکن، تو برو بب تیبارزه با فساد را روام ایتو ب ؟ینیبیرا نم نیچرا ا شوند؛یم دایهم پ یشکل نیا یهاآدم

ده و ش عیاش تحت فشار قرار گرفتند، چقدر تطمچقدر فشار بهش آمده، چند تا تلفن بهش شده، چقدر خانواده چارهیب
 اش فاسد است؟همه هییشده! قوه قضا دیتهد

 

 ژانر مبارزه با فساد در مقابل ژانر فساد
 نیتان بخواهد او تا دل م،یستین یسیبینه ژانر فساد را. ما که ب م،یکن تیو روا میندازیفساد را راه ب با ژانر مبارزه دبای ما

ها را به رفح نیام و دارم اجا نشسته نیبنده که ا م؛ینکن تیمشکلات را روا مییگویسوژه داشته باشد. نم تواندیژانر م
ده راجع هم مستند داد بو یاکران شد کار قبل شیماه پ کیاست که  ورتی مستند زمستان نیکارم هم نیآخر زنمیشما م

ها صحنه نیترلخت د؟یینگو د؟یسانسور کن د؟یکن کوتیرا با یزیچ میما گفت ،یاسلام یبه شلاق خوردن کارگران در جمهور
 .میفاش گفت میرا هم آمد

 
 لا من اسم دکترمث شود؟ینم دایپ یحساب آدم کی فیشر ، مثلا در دانشگاه دیبکن یبیو غر بیکار شاق عج میگونمی من 
سال است دارم  28که  یابنده شناسم؟یرا نم هانیدر آن دانشگاه؟ چرا من ا میدار یبیآقا چند تا مثل نا دم،یرا شن یبینا

که  یاطلاعات نیشما صحبت کند! هم هیبا نشر دیایب ستیاصلا لازم ن کند؟ینم احبهمص دییگو ی. مکنمیم یاکار رسانه
تر نوشتِ درست در مورد دکعکس کیالعلم نشره ، زکات م،یرا نشر کن میدانیکه م ییزهایچ نی، هم دیکنرا جمع دیدار
 که در یادیز یهاآدم یشناسم، ولیرا م یرزاخانیم میندارم، خانم مر فیاز شر یاطلاع چیبزن. چطور من که ه یبینا

 شناسم؟یرا نم کنندیور کار مکش یدارند برا فیهمان دانشگاه شر
 

 تنگه احد اینجاست

 دیها و چه نخبگان؛ چقدر با مججامعه ما چه توده یرا، ول یرزاخانی: خدا رحمت کند مرحوم خانم مگریسؤال د کی 
را  اشیعال لاتیهمه تحص یکیجهان.  یعلم کیاند و در رده . هر دو نابغهیرزاخانیم میو چقدر با مر ندیآشنا یاریشهر
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ش تهران جان یابانهایروز روشن در خ یگریمرحوم شده، د کایدر آمر یعیبط به مرگ یکی. رانیدر ا یکیدر غرب کرده، 
فقدان هر دو هم  ز،یترور شده. هر دو هم محترم، هر دو هم عز کایگذاشته و توسط عوامل آمر رانیا شرفتیرا بر سر پ

طرح به عنوان الگو م ام یارسانه یدر فضا کیکدام  دینی. ببگذردیم یاریو تأسف. هفت سال از شهادت شهر غیدر هیما
طلع بشود؟ م دینبا یکسچیکه نرفتند خارج ه یهزاران نفر یمطلع بشوند ول دیخارج همه با رودینفر م کیاند؟ چطور شده

 اثر رسانه. یعنی نیا

 
چقدر  دینیبب دیو مراکز مشابه، بچرخ فیدانشگاه شر نیهزاران نفر را نشان بدهد! در هم نیکه ا میدرست کن ایرسانه 

 مانیهاما داشته نکهیا نجاست،یاحد الان ا جهاد است. تنگه نیکار ع نیکردن به جامعه. ا یمعرف یآدم وجود دارد برا
و  یو هنر یفکر داتیدر حوزه تول رساخت،یدر حوزه ز ،یو نخبگان یانسان یرویدر حوزه ن مانیهارسانه ندارند، داشته

 .رندیگینم بیضر شوند،ینم تریو ... ت یاشهیاند

 
تا تا  ستیگفتم ، ما ده ب یبه دوستان روزنامه همشهر ش،یچند سال پ د،یتر کار کنمبتکرانه دیهم شما با یمقدار کی 

ا ذار کنار، گفتم شم... را هم بگیو مجاز یونیزیتلو ،ییویراد یهاراجع به فوتبال، برنامه میکشور دار نیروزنامه در ا
کشور. مگر کم پژوهشکده،  نیکند در ا تیکه علم را روا دیداشته باش وزنامهر کی دیدار یامکانات در همشهر همهنیا

ست؟ در ا فیقدر ضع نیا رانیعلم چرا در ا زمیژورنال م؟ی... دارشرفتهیپ یهایمهم، دانشگاه، فناور یقاتیتحق یهاپروژه
ست، چرا؟ ا شتریب کایعلم در آمر زبه مراتب ا اشیارزش خبر رانیعلم در ا م؛یهم نگاه کن یکیو تکن یکه اگر فن یحال

 یریدرگ یکند ارزش خبر دایپ یکه به فلان دارو دسترس کندیدارد تلاش م کایکه در آمر یآن پژوهشگر نکهیبه خاطر ا
کَل  و کایبا آمر یریافتاده است در درگ یمعمول یلیکار خ کیدارد؛ چرا؟ چون  یریدرگ یارزش خبر رانیدر ا یندارد ول
شبکه  کیچرا ما  دیدار یاخبار دسترس نیو به ا دیهست ییدانشجو طیدارد. شما در مح یارزش خبر نی... . ا و میکَل تحر

 خبر کند و به مردم منتقل کند؟ دیکشور را رصد کند و تول یعلم انیجر دیایکه ب میداشته باش دینبا یعلم

 

 منکر! نهی از ترمظلوم معروف، به امر 

خوب  یهاعده جرأت کنند و حرف کی دیشکسته شود. با دیاست که خط با نیا فتدیب یارسانه یدر فضا دیکه با یاتفاق
 یهااتفاق یها کلتر است. در دانشگاهاز منکر مهجورتر و مظلوم یرا بزنند. امر به معروف به مراتب در جامعه ما از نه

 ندیگوی! مدیدهب بیرا ضر هانی! ادیکن تریرا ت هانی! ادیرامنتشر کن هانیخوب هم هستند؛ خوب ا دیاسات یکل افتد،یخوب م
 شتریب دیبا است و شتریب شانمتیاگر کم هستند پس ق میریفرض غلط را هم بپذ نیاگر ا یها کم هستند! خوب حت نیا

 .میا بدانقدرشان ر شتریب دیکم هستند پس با یلیخ هایعباد. اگر رندیبگ بیضر دیبا شتریقدرشان را دانست. ب

 

 شکر، الگوی پیشرفت

شکر به مشکل  دیمتوقف شده است بدان شرفتیپ ریمس دیددی هرجا «لَشَدِیدٌ عَذَابِی إِنَّ  کَفَرْتُمْ وَلَئِن لَأَزِیدَنَّکُمْ شَکَرْتُمْ لَئِن» 
 یالگو ست؟یچ شرفتیپ ی. لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ. الگودیگویو دروغ هم نم ستین لیخورده است. چون خدا که بخ

 کرد. میخواه شرفتیپ شتریب میرا بدان مانیهاکه قدر داشته یزانیشکر است. به آن م شرفت؛یپ

 
 پایان/.
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