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زيشهباپرویزآقايرهنمودهايتن م

با سالم و احوالپرسی برنامه ویژه پیغامهاي تلفنی را آغاز می کنم، اجازه 

. بدهید اول روش و اصول مربوط به پخش این پیغامها را برایتان توضیح بدهم

.هست0018189143113تلفن استودیو 

بین بنده و شما هیچ کس نیست، وقتی وصل می شوید به استودیو ما 

بنابراین پرسیدن این که بنده هستم یا نه الزم ،گوشی را بنده بر می دارم

. نیست

معرفی کنیدروش شروع این است که شما اگر خواستید خودتان رانبهتری

ت است که و اگر نخواستید حداقل بفرمایید از کجا زنگ می زنید، چند وق

همین صحبت مقدماتی پیغامها را آغاز می کند .برنامه را گوش می کنید

کمک می کند به شما و به محض این که وصل شدید لطفاً تلویزیون تان را 

. خاموش کنید و از طریق تلفن صحبت بکنید

تشکر از من الزم نیست و همینطور خواهش می کنم از بنده هیچ تعریف و 

. ه هم براي بنده و هم براي شما هم براي برنامه ضرر دارد، کتوصیفی نکنید
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اجازه بدهید من توضیح کوتاهی راجع به قانون جربان بدهم شاید زمحت برخی از دوستامنان را 

. قانون جربان در مورد شما دو تا جنبه دارد و مربوط به من هم نیست مربوط به شماست. کم کند

اگر روی خودتان به اندازه کافی کار می کنید با استفاده از این . کنیدیکی این که روی خودتان کار 

برنامه، قانون جربان را نسبت به این برنامه و موالنا اجرا می کنید این یک،

اي که خودتان دوست دارید، به دو یک مقدار کمک مالی بکنید به اندازة کافی به اندازه

می ،که این براي من چقدر مهم و ارزش دارداي که آن ترازوي شما نشان می دهداندازه

و . خواهم ادامه پیدا کند، می خواهم گسترش پیدا کند، آن هم باید از شما شروع بشود

نه یک نفر شما را تشویق کند نه بخاطر شخص من، نه در رو . با اراده و انتخاب شما باشد

. درواسی گیر کنید در قید و بند باشید، نه

ا خودتان تصمیم بگیرید که این برنامه روی من اثر مثبت می گذارد و این باید در درون شم

برنامه مفید است، من خودم را به حساب می آورم، و تشخیص می دهم که ماهی اینقدر به این 

.برنامه یا بصورت عضو یا غیر عضو کمک کنم تا ادامه پیدا بکند

وي کار من ، این برنامه رو آنهم به خاطر این است که ما درآمد دیگري نداریم

. می گردد و کمکهاي شما

نه آگهی داریم می دانید نه در آمد آگهی داریم، اگر هم یک موقع کتابی را 

اي و استادي مجانی است پول نمی گیریم از کسی، تبلیغ بکنیم براي نویسنده

پس هیچ درآمد مادي ما نداریم غیر از کمکهاي شما و کار به اصطالح هر 

. اي من که مربوط به شرکتی که دارمکار حرفه. روز من

لزومی . اما زنگ زدن شما و تشکر کردن من قانون جبران حساب نمی شود

. هم ندارد زنگ بزنید و از من تشکر بکنید، مگر بخواهید پیغامی بدهید
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پیغام دادن شما هم براي شما مفید است هم براي بینندگان ما، یکبار 

اش هم مهم است که می دانید توجه به این جنبه ماديخدمتتان توضیح دادم 

دقیقه صحبت می کند می شود 5دالر است، یک نفر 5هر دقیقه این تلویزیون 

دالر از 25دالر و این شخص باید حساب کند که من می خواهم به اندازة 25

پول مردم و پول تلویزیون استفاده کنم و می خواهم یک حرفی بزنم به دل مردم 

5و خواهش می کنم این . نشیند، می خواهم مورد استفاده مردم باشدب

که از من تشکر بشود . دقیقه را براي تشکر از من تلف نکنید3دقیقه را یا 

که چی بشود؟

اصالً  راجع به من صحبت نکنید، لزومی ندارد که، حاال بنده برنامه را اجرا 

از بینندگان مفید بوده، همین مفید باشد که براي خیلیمی کنم، ان شاء اهللا 

.قدر من پاداشم را می گیرم

ممنونم . دیگر تشکر و تعریف و توصیف اصالً الزم نیست ضرر هم می زند

.که رعایت می کنید
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تشکر صفت خوبی است و ما باید براي کاري که براي ما انجام می دهند 

ان صحبت می شما غیر مستقیم از پیشرفت خودتتشکر کنیم ولی همین که 

کنید، این تشکر از من هم هست ولی در این مورد قانون جبران حساب نمی 

شود، براي این که یک کسی ممکن است احساس وظیفه کند که باید 

نه، الزم نیست این جزو قانون جبران .وقتش را بگذارد زنگ بزند به من

.نیست

د ین تشکر باالبته که اگر همسر شما براي شما کاري می کنند از ایشا

ولی این مورد یک مورد عمومی است و به اندازه بکنید یا هر کس دیگر، 

کافی از من تشکر شده، اگر قرار باشد زیاد تشکر بشود دیگر لزومی ندارد 

می دانم قدر این برنامه را می ،اممن به اندازه کافی از شما تشکر گرفته

. می گیردمایت مالی را نحدانید، ولی یک تشکر زبانی جاي 

یک کسی ممکن است این فرض را بکند که من زنگ زدم گفتم که 

اگر پول داري و از ! متشکرم، پس دیگر من از قانون جبران رهیدم، نه نرهیدي

اش بر می آیی کمک مالی کن تا این برنامه ادامه پیدا کند، گسترش عهده

.ان استپیدا کند وظیفه شماست این کار را بکنید، آن قسمتش قانون جبر

اگر پول ندارید زیادتر تماشا کنید که خودتان را عوض کنید از آن راه نور به 

براي موالنا براي بنده براي .جهان بتابانید آن هم می تواند جبران بشود

. تلویزیون براي مردم آن می تواند قانون جبران حساب بشود
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یکی این کنم،گفتم دو تا جنبه دارد مهم است ببخشید که من تکرار می 

ما خیلی که شما روي خودتان کار کنید حتماً کار کنید سخت کار کنید،

عقب افتادیم در این راه راستش، بزرگترین بزرگان عالم، نوابغ عالم در مورد 

مثل موالنا، .انسان شناسی مال ماست، یعنی مال ایران است آن حوالی است

.در جهان نیستمثل حافظ، مثل نظامی، مثل فروسی نظیر اینها

تحقیق کنید نه این که بگویید من دارم با تعصب حرف می زنم، تعصبی 

. نداریم

حاال همین موالنا می تواند جهان را نجات بدهد، هر بیتش یک کتاب می تواند 

. باشد، ما این را مثل معدنی است که اصالً دست نزدیم بهش، خبر نداشتیم

.اي از دریاشما نشان دادم، حاال قطرهاي از این را برايحاال بنده گوشه

این است که اگر شما بخواهید قانون جبران را  اجرا بکنید باید از این ابیات 

من آفرینها را مجانی . براي همین می گویم آفرین. استفاده کنید که می کنید

یکی باید . نمی دهم فکر نکنید که هر کی می آید من می گویم آفرین

شد که ما تشویقش کنیم بارك اهللا بگوییم و این است پیشرفت کرده با

شما ممکن است کارگر ساختمان باشید خوب .که روي خودتان کار کنید

اش بر بیایند به ما کمک پول ندارید، خیلی از فرهنگیان نمی توانند از عهده

ما که نمی خواهیم کمک کنند ولی می توانند که از برنامه استفاده .کنند

کنند و نور درونشان را به دنیا بتابانند، به شاگردانشان بتابانند، در خانواده 

.بتابانند پیشرفت کنند این را که می توانند
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سال هم 17عالوه سال است در این زمینه مطالعه می کنم ب40من حداقل 

هست که در تلویزیون هستم، یعنی با مردم سر و کار دارم و شما اگر بیایید 

اینجا بنشینید خیلی چیزها از مردم یاد می گیرید که نمی دانید، همین 

طوري این یک نعمتی است که نصیب آدم می شود از فرهنگ یاد می گیرد، از 

.عادات مردم یاد می گیرد

یا شما ممکن است این سئوال را بکنید چرا ما از ؟امی فرمایند ما چر

ما ایرانیان؟ در بزرگانمان مطلع نیستیم؟ چرا از آنها درس زندگی نگرفتیم

.ا بشوند، مثل موالنایحالی که این بزرگان می توانند استاد زندگی در دن

این برنامه را شما دارید براي این که یک نفر . علتش همین قانون جبران است

ه بنده حقیر باشم تصمیم گرفتم که خوب یک مقدار پول دارم توي این راه ک

. خرج کنم

هزار دالر پول 150کسی نمی آید مثالً بگوید من ماهی می خواهم شروع کنم 

خرج کنم بعالوه مقدار زیادي دستگاه بخرم بعد هم آگهی نداشته باشم، 

. سانی کمک نمی کنندحاال مردم کمک کنند یا نکنند می دانم که مردم به آ

حاال شما باید خودتان را ثابت کنید واقعاً خوششان بیاید، مدتها طول می 

یک همچون کشد تا بتوانند از پولشان بگذرند و اعتماد کنند و از این حرفها، 

آدمهایی در زندگی نبودند که در اشل وسیع این به اصطالح آموزشها را 

.پخش کنند، و از جیبشان پول بگذارند

! و یکی دیگر نمی آید بکند. همیشه ما گفتیم یکی دیگر بیاید بکند
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. ما می گوییم یکی بیاید زندگی ما را عوض کند که نمی آیدحتی  

یکی دیگر هم نمی آید موالنا را براي ایرانیان پخش کند، همین خود ایرانیان 

خصاً از پول همین شما باید خرج بشود تا  در این راه، شما ش. باید باشند

. پولتان بگذرید تا این موضوع انجام بشود

من که می دانم این چیه ،و من فکر کردم خوب حاال مردم نمی کنند نکنند

دم از پولش بگذرد و آو این دل و جرات می خواهد . باید این کار را انجام بدهم

.یکاز وقتش بگذرد 

مثالً دولت ! می کنند دولتها باید این کار را بکنندفکر چرادو مردم نمی دانم

. ایران، حکومت ایران موالنا را براي زندگی مردم پخش کنند

آنها گرفتاري هاي خودشان را دارند، این همه مسئله هست در جهان، مسائل 

امنیتی است مسائل توطئه کشورهاي دیگر است، مسائل داخلی است، 

.را حل کنند خیلی استهمه اینها . خیلی مسئله است

سال که نوشته شده 1000دیگر نمی توانند بیایند که یعنی شما بروید 

نگاه کنید تاریخ را، کدام یکی کدام شاه آمده گفته که من می خواهم که 

موالنا را ببرم توي روستاها درس بدهم توي شهرستانها درس بدهم توي 

.پایتخت درس بدهم؟ هیچ کدام

د فکر خودشان بودند یا جنگ بودند یا دفاع بودند و االن همه گرفتار بودن

.هم همین طور است
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پس بنابراین نباید بنشینیم که سازمانی بیاید این کار را بکند، مردم باید 

خودشان، همین شخص شما مسئولید این آموزش را یاد بگیرید، در خانواده 

. تان بکار ببرید، آموزش بدهید

سه نفر چهار نفر ده ها جلسات کوچکی می گذارند االن من می بینم خانوا

پنج نفر، مثالً دو تا بچه و زن و شوهر یا مثالً یک خانواده دیگر اینها خیلی مهم 

است یعنی دارید شما این آموزش ها را که یاد گرفتید، دارید اشاعه می 

. شما باید بکنید. دهید

ام م، منم که مادر خانوادهاشما نباید بنشینید که به من چه؟ من پدر خانواده

از کجا بیاید بکند؟ نمی تواند بکند که،  نمی !  دولت بیاید یک کاري بکند

. شود همچون چیزي

چرا شما نکنید؟ قانون جبران می گوید که شما باید خودتان را به حساب 

.بیاورید

من هم آدمی مثل شما هستم دیگر، مگر من با شما چه فرق دارم؛ من هم صبح 

ام است دارم کار می کنم، سال71روم کار عصر بر می گردم، هنوز می 

ما چشممان را بازکردیم در دهات "شیرامین"گفتم من از کجا هستم از 

چشمت را که باز می کنی راه می روي باید کار کنی، برو فالن چیز را بیاور، 

اینها را ازهم بیا بادام جمع کن، بیا انگور چیز کن، بادام خرد می کنند... برو 

.جدا کن، بچه ها این کار ها را می کردند بیا جارو کن، بدو فالن چیز را بیاور
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ام سال71از شش هفت سالگی کار می کنم، از آن موقع من دارم کار می کنم 

توجه می کنید که خیلی هم خوب است خیلی هم خوب است خیلی هم . است

. دوست دارم

قانون جبران است، کار که بکنیم می شود، ولی پس ما باید کار کنیم، بازهم

یک چیزي هست که شخص شما خودتان را به حساب بیاورید، خودتان را 

. مسئول بدانید، زیر بار مسئولیت بروید

تنها کسی مالمت نکنید دیگران را بگویید من زندگیم را درست می کنم  

. که می تواند درست کند من هستم کسی نمی آید

ما االن بگویم من از پایین ترین سطح زندگی که اصالً از آن پایین تر من به ش

نمی شود من االن بخواهم بچگی هایم را بگویم خجالت می کشم بگویم که 

تر که اصالً آنجا زندگی چی بود ما می کردیم خیلی بد بود، دیگر از این پایین

ن نبودم بقیه هم می گویند خط فقر و فالن دیگر از آن هم گذشته بود، تنها م

. همانطور بودند

در هر صورت از آنجا کوبیدیم آمدیم کار باید بکنیم می شود هم می شود علم 

همیشه سادگی را نگه . هم پول در آورد هم می شود خرج کرد،یاد گرفت

. داشت

ولی من خودم را به حساب آوردم، خوب من چرا نکنم؟ می گوییم پول از اینور 

اول پول من باشد وقتی تمام . آنور بگیریم چرا پول من نباشد؟  بلی باید باشد

دیگران نمی شود شما پولت را قایم کنی.  نندکشد خوب مردم هم کمک می 
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تا برنامه ضبط 658ن بابا اول باید نشان بدهی، ما اال. می گویم کمک کنند

کردیم پخش کردیم براي شما، اگر اینها را پخش نمی کردیم شما نمی 

. شنیدید اگر به خانه شما نمی آوردیم

منظورم این است هر کسی مثل من باید احساس مسئولیت بکند مگر من 

شما که می . کی هستم؟ من هم یک نفر آدم مثل شما که هر روز کار می کند

.من هم می روم سر کارروید سر کار 

منتها من تقریباً تمام ساعتهایی که بیدارم کار می کنم، حاال چند تا چیز 

. ساده است زندگیم یا ورزش می کنم یا کار می کنم یا مطالعه می کنم

.خیلی هم خوب است. بعضی موقع ها هم با دوستان نزدیک شامی ناهاري همین

ساله به ما 25توجه می کنید خودتان را به حساب بیاورید، امروز آن خانم 

خانواده خیلی مهم است درس خوبی داد می شود و آفرین بر آن خانواده، 

، می شود آن خانواده باید یاد بدهد، هر خانواده باید احساس مسئولیت بکند

. ساله25دختر خانم 

&&&&&
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شما از خودتان باید ممنون باشید و تشکر بکنید وقتی پیشرفت می کنید 

ام قدر آن پیشرفت را بدانید و ببینید و بگویید من این قدر پیشرفت کرده

و آن را ببینید و خودتان را .ام می توانم بیشتر کنمحاال که اینقدر کرده

ست راستتان را روي شانه چپتان بزنید بلی د.ببینید و ممنون خودتان باشید

نه به عنوان من خودخواه به عنوان امتداد خدا، هوشیاري .بگویید من کردم

بقول بیننده رستم دستان که واقعاً رستم دستان هستید شما، می حضور

توانید هر تغییري را بخواهید در زندگی خودتان بوجود بیاورید و مسئولش 

وقتی تغییر را بوجود می آورید ببینید بعد آن . یدهم هستید که بوجود بیاور

. تغییر بعدي آن تغییر بعدي و همین طور پیشرفت بکنید

&&&&&
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اتفاقات که در بیرون می افتند براي خوشبخت کردن ما یادآوري کنم که 

.بلکه براي بیدار کردن ما می افتند،نمی افتند

یعنی از خواب فکر و درد ،مبه موازات این که ما از خواب ذهن بیدار می شوی

پس اگر اتفاقات بد ،اتفاقات شروع می کنند به بهتر شدن،بیدار می شویم

.زیاد می افتد نشان این است که شما هنوز در خواب فکر و درد هستید

و اگر ببینید که اتفاقات خوب دارد می افتد خوش شگون می افتد مرتب، 

که شما مقدار زیادي حضور را در اتفاقات بد کمتر شده، نشانگر این است 

. خودتان انباشته کردید و از آن فضا دارید فکر می کنید و عمل می کنید

یک روزي اگر به عمق بینهایت و ابدیت خدا زنده بشوید بطوریکه هم هویت 

. شدگی نماند دیدتان عوض می شود و هیچ اتفاق بدي براي شما نمی افتد

یک معیاري است براي شما که اندازه پس این که نوع اتفاقات چی هست

.بیدار شدمبگیرید که من چه اندازه 

این موضوع را همیشه مد نظر نگه دارید که اتفاقات براي خوشبخت کردن 

شما نمی افتند، 

اي خراب می شود، یا ضرري می کنید ضرر در اگر اتفاق بد می افتد یا رابطه

ی شوید اینها اتفاقاتی هستند که بیزنس می کنید از کارتان مثالً اخراج م

. حکایت از خواب شما می کنند خواب فکر و درد

باید به خودتان بیایید آن موقع همیشه بگویید که این اتفاق براي منظوري 

. من می خواهم از آن درس بگیرمافتاده 
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و درس این است که باید از هم هویت شدگیهایم دست بکشم، باید 

.بشناسم

اي بشناس و هویتت را بکش همی گوید با چی هم هویت شداتفاق به من 

.بیرون

. بتدریج که شما این کار را می کنید خواهید دید که اتفاقات بهتر می شوند

&&&&&
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شما به هر حال یک علتی دارید یا مریضی دارید که اعتیاد هم ببینید اگر 

استفاده جزو آنهاست، باید از روشهایی که بطور علمی درست شده از آنها

. کنید

همین طور اگر در این زمینه اشکاالت ذهنی دارید و فعالً قرص می خورید 

باید به حرف دکترتان هم گوش بدهید یعنی فقط به خاطر این که به این 

برنامه گوش می کنید آن دستورالعمل هاي دکتر یا هر چیز دیگري که یا 

.تا قوي بشویددواها را سر خود کنار نگذارید

اي گوش می کنم مشورت بکنید بگویید که من همچون برنامهکترتان با د

تري دارید آن دکتر شما خواهد فهمید که شما قوي شدید احتیاج به دز پایین

.یا اصالً به دوا احتیاجی ندارید دیگر

آن تکنیک هایی که معتادان ازش استفاده می کنند بسیار می تواند موثر 

باشد و با این هم می تواند جمع بشود با گنج حضور یعنی شما می توانید از 

. هر دو استفاده کنید

&&&&&
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شما اگر تمرین معنوي می کنید سعی بفرمایید که آن تمرین را یا آن کالس 

را با خودتان ارزیابی بکنید ببینید که براي شما مفید است یا نه، عمدتاً هم 

کالسی تشریف ببرید که آنجا یک بزرگی اگر در این زمینه تخصصی ندارید 

.را درس می دهند

موالنا جامع . موزش این گنج حضور به یک جاي محکمی متکی استببینید آ

آنهایی که راه دین را می روند و از آن هست و فرهنگ ایران زمین را در بر دارد 

راه می خواهند بروند به آنها هم کمک می کند، مثالً یکی از بهترین راه هاي 

. فهمیدن معانی قران همین موالناست، بهترین و آسانترین

ابراین می بینید مثالً شما کالس موالنا بروید یا گنج حضور را گوش می بن

. کنید بیراهه نمی روید براي این که این اشعار را برایتان می خوانیم

این اشعار چکیده و شیره چندین هزار ساله فرهنگ آن  سرزمین را دارد که 

ین است یعنی منطقه ایران قدیمی تر. یکی از قدیمی ترین جاهاي دنیاست

.دانشمندان می گویندو تقریباً آنطوري که باستان شناسان و تاریخ شناسان 

براي ما پس این موالنا می تواند یکی از محکمترین و قابل اتکاترین باشد

د از آن نایرانیان و آنهایی که خیلی ارزش می گذارند به دین و می خواه

اگر نتوانید بفهمید که ،دهمیبفداستفاده کنند شما باید مثالً قران را بتوانی

.وقتتان تلف می شود

موالنا یک قصه می آورد یک زمینه می چیند بعد یک آیه قرآن را می آورد یک 

اي می کند، شما چون آن قصه را می فهمید، آن زمینه را می فهمید، اشاره
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زندگیتان هم می شناسید و آن آیه هم می توانید بفهمید و کاربردش را در 

. پیدا کنید، بهترین حالت است، شاید هم تنها حالت استزندگی 

تنها راه فهمیدن و بنابراین به جاي محکمی متکی باشید چون من ذهنی زرنگ 

اي که دیده نمی شود متعددي حتی موذیانهاست و ما بصورتهاي بسیار 

یم که پایمان بلغزد، و من ذهنی از آن جاها و نقاط ضعف استفاده اهشرطی شد

.ند همیشه و ما آگاه نمی شویم می افتیممی ک

بنابراین یک جاي محکم به شما کمک می کند کما این که در طول تلفن می 

بینید که برخی ابیات را می خوانند می گویند من این چند تا بیت را براي 

خودم می خوانم با خواندن یک بیت دوباره شما از مسیر انحرافی بر می گردید 

.به راه درست

خیلی مهم است این، موالنا هم آهنگ است خودش بر ضد خودش حرف نمی 

.زند

این طوري نیست اینجا یک حرفی می زند آنجا درست عکس این حرف می 

اند اینجا یک چیزي می گویند یادشان می خیلی از دانشمندان ذهنی گیج. زند

گویی آقا بعد هم بهشان می . رود، می روند اتاق دیگر یک چیز دیگر می گویند

. جوابی ندارد؟اینها چرا باهم نمی خوانند

اید می دانید که ولی موالنا خواهید دید اگر خواندید می دانید، اگر نخوانده

بنابراین این قسمتش آن قسمتش را تقویت می .همه چیزش باهم می خواند

.کند
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این طوري نیست که شما را گیج بکند، بدترین چیزها گیج شدن است این 

ی می گوید آن چی می گوید؟ اینها که باهم یکی نیستند االن من با اینها چ

.چه کار کنم

.و این نبوغ بزرگان است از جمله موالنا. موالنا این طوري نیست

&&&&&
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مطلب کوتاهی عرض کنم که شما لطف کنید حتماً می دانید فقط براي 

تاکید،

راهنمایی کردن به بچه ها الزم .بین کنترل و راهنمایی شما فرق بگذارید

مثالً اگر بچه ما می رود مواد مصرف کند .است وقتی آنها راه غلطی می روند

هم بگذاریم ما !نمی توانیم بگوییم که خدا خواسته که مواد مصرف کند

شما باید حداکثر فکر و خردتان را به کار بگیرید در یک . نهمصرف کند، 

.اش بکنیدزمینه عشقی راهنمایی

همین طور، نمی توانیم دست رو دست هم بگذاریم که دو درس نمی خوان

خدا .نه! بچه من درس نمی خواند نخواند، هر چه بادا باد خدا حتماً خواسته

.دهمچون چیزي نمی خواه

مان هم اما توجه باید بکنیم به این موضوعی که ما با نقشهاي مثبت

ایم، مثالً ما با نقش مادري به عنوان مادر و با نقش پدري به عنوان پدر هویت

آثار آن این است که می خواهیم پدر خوب از آب در و یکی از ایمهم هویت

مطابق میل ،کندبیاییم یا مادر خوب اگر بچه ما مطابق میل خودش رفتار

این ممکن است مطابق استاندارد ما ،یا رشته انتخاب کند،خودش زن بگیرد

.و اینهانباشد

که ما را وادار می کند کنترل که از نقش می آید نه ما باید در اینجا بین 

که نکند که یک روزي به ما بگویند مادر بدي بودي و اینکه اگر بچه ما تند 
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تر به این علت به این علت بگوییم یک کمی یواشرانندگی می کند که بهش

.آرام برایش بگوییم

بین کنترل و راهنمایی و این که کدام یکی از هم هویت شدگی با نقش می 

.فرق بگذاریمآید و کدام یکی از زمینه عشقی خرد می آید

،ام استاز هم هویت شدگی حرف نزنیم که من مادرم یا پدر هستم وظیفه

.نید شمااگر از آنجا نیاید خوب راهنمایی را می ک.کنترل کنمرا این باید 

بیست باال می روند یادمان باشد اینها آدمهاي 19یا 18دیگر وقتی بچه ها از 

مستقلی اند باید احترامشان بگذاریم با احترام حرف بزنیم، در واقع مذاکره 

.ا دوستکنیم دستور ندهیم، حرف می زنیم صحبت می کنیم بصورت دو ت

تلگرامگنج حضور در هاي هلینک متن کامل برنام
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