
 

 

 

            

  به نام خدا                                                                 

 ! م سالم همكالسي خوب

        از  مدتها است برايت نامه ننوشته ام . در اين مدت بيشتر نامه هايي كهه بدسهتم مهي رسهيد را مهي موانهدم .  ها      

كه با بعضي دوستان موبم در تماس باشند. البته در اين مدت حواسم به همه بود. قاصدك هاي همكالسي مي مواستم 

به شاديها و غم هايتان فكر مي كردم و ميلي وقتها از دور به تو سر مي زدم . دوستان مهرباني كه در اين مدت طبه  

السي را عضوي از مانواد  و يها آنها همك .قرارمان هر ما  يك نامه نوشتند، وفاداري مود را به همكالسي اثبات كردند

 يكي از دوستان صميمي مود مي دانند.

اما در اين ايام دلتنگ عزيزاني بودم كه شايد يادشان رفته بود دوستي به نهام همكالسهي دارنهد و از آن هها انت هار     

د حواسهمان بهه ههم داشتم  ه  داري حالي از من بپرسند. چرا كه دوستي قرار نيست يك طرفه بود  و هر دوي ما باي

 باشد.

 بگذريم....!

 حاال من و تو روبروي هم در حال يك  پ دوستانه ايم.    

  . من كلي حرف دارم كه با تو بزنم بوي بهار مي آيد و

تا كنون در اين طرح دوستي بزرگ حضور داشته اند حاال ديگر  09همكالسي هايي كه از سال  بزر تر شد  اي.  امسال

از ديدن همت و  هد تالش و پشتكار آن ها بود  امبراي مودشان مانم و آقايي شد  اند. در اين مدت شاقد كشيد  اند و 

 كردم. مي راي سامتن آيند  اي روشن داشتند حضاراد  اي كه ب  و

 روهي بودند كه از تمام ثانيه ههاي ايهن دوسهتي و امكانهات عهاطمي و مهادي آن بهه  تا كنون  در بين همكالسي ها

 وي حمايت مالي آن متمركز شدند.شايستگي استماد  كردند و  رو  ديگر فقط ر

مداحاف ي از آنان شد،  ويا مقصود اصلي اين دوستي را نه در بعد عاطمي و نه در و  رو  سوم كه همكالسي مجبور به 

 ي به موبي درك نكردند.يت مالحما

ضوابطي دارد  هر رابطه ، اما مب  و مواهد بود همكالسي به روي همه ي آن ها باز بود البته هموار  درب دوستي       

 اين دوستي را آغاز نمود  و به آن پاي بنديم. تدا اعالم كرد  بوديم ، و ما در چهارچوب تعهدات و ضوابطي كه از اب

روابهط عهاطمي و حمايهت  جريان   رو  اول بود  و به شايستگي دركه جزء  دارم براي دوستاني  در اين نامه چند مژد 

 مادي همكالسي قرار  رفته اند.

برايت فرستاد  ام را  قبل از اينكه سراغ امبار و مژد  هاي همكالسي برويم از تو مي مواهم كتابي كه همرا  اين نامه*

 به زودي دربار  ي كتاب هايي كه  تا به حال برايت فرستاد  ام برنامه هاي ممصلي مواهيم داشت. .موب بخواني



 

     همكالسي هاي با سليقه اي كه از ابتداي دوستي مان تا كنون نامه ها و كتاب ها و ههداياي مهود را نگهه  مژده اول :

بهه كليهه  سط پست يا ايميل به همكالسي ارسال كننهد .مي توانند در كنار آن ها عكس بگيرند و آن را تو داشته اند، 

تعله  مهي  به يهاد مانهدني  كساني كه آرشيو و نمايشگا  هدايا و نامه هاي همكالسي را نگه داري كرد  اند يك هديه

  يرد.

            اي از همكالسي هم هديهه مواههد داد. نشانه همكالسي به عكس لح ات قشنگ زند ي تو در كنار مانواد  همرا  با 

 ) مثل عكس تو در كنار سمر  همت سين يا مراكز ديدني شهري كه در آن زند ي مي كني و .... ( 

 افتتاح مي شود. رو  الكترونيك همكالسي ها در تلگرام  مژده دوم :

       متداولي مثل تلگرام و برنامه هاي ارتبهاطي مجهازي ديگهر آن ها به اينترنت و امكان ارتباط دوستاني كه شمار  تلمن 

به  هرو  مجهازي  مود را به همكالسي تحويل دهند تا  با ذكر نام برنامه اي كه به آن مجهزند شمار  همرا  مي باشد

وستان ديگر و مي توانند با د رد همكالسي ملح  شوند. در اين  رو  اطالعات و امبار همكالسي را به موقع دريافت ك

 مود آشنا شوند.

 در صورت تمايل به ملح  شدن در اين  رو  با همكالسي در تماس باشيد.

 يك پيك دوستي  همرا  با اين نامه برايت فرستاد  ام. مژده سوم :

بعضهي از دوسهتان اين پيك اولين مجله ي تصويري همكالسي براي دوستان مود مي باشد. در آن نام و چهر  ههاي 

متاز مود را مي بيني به عزيزاني كه چهر  و نام مود را در اين مجله تصويري مشاهد  كردند مژد  مي دهم كه فعال و م

 هديه ي ارزشمندي به آن ها تعل  مي  يرد.

 هم ببينيم. را  ر  ي دوستان فعال و پر تالش ديگرماميدوارم در مجالت تصويري بعد عكس و نام چه

 و اما چند نكته ديگر :

از تو مي مواهم كارنامه  امالق و انضباط است.  و مونه بودن در درس اد هاي مهم همكالسي با دوستانش نقرارداز  *

ات را به موقع براي همكالسي پست كني و هر ما  حتماً يك نامه براي همكالسي بنويسي و من را از مودت بي مبهر 

 نگذاري.

 هاي همكالسي بزرگ شد  اند و از نوجواني عبور كرد  اند.از دمتر مانم ها و آقا پسر  يمدا را شكر بسيار * 

ازدواج قرار مي  يريد، شايد هم براي انتخاب دوست و يا خاب شغل ، ادامه تحصيل و يا حتي ميلي از شما در مرحله انت

 يك مسير مهم در زند ي هستيد.مرحله انتخاب در 

 

     دوست خوبم ! 

در انتخاب هاي مهم زند يت حتماً با يك متخصص يا فردي با تجربه صحبت كني و هر ز تصهميم عجوالنهه اهم واز تو مي م 

در مورد اين قضاياي  اميدوارم تر هاي عزيز در مورد ازدواج . زند. مخصوصاً دمباي نگيري كه مداي نكرد  به آيند  ي تو لطمه 

 .  همكالسي را محرم اسرار مودت بداني و حتماً قبل از هر تصميمي با او صحبت كني ، مهم

آماد ي دارد در اين مصوص پاي صحبت هاي تو بنشيند.  بهراي اسهتماد  از مهدمات  09در سال  « مشاور  تلمني همكالسي» 

 د.يمشاور  تلمني همكالسي با او در تماس باش



 

مي تهواني بها   نيز از پروفايل مشاور هم مي تواني با او صحبت كني. همين طور از طري  نامهرام ضمناً پس از تشكيل  رو  تلگ

 (. برسد به دست مشاور همكالسيروي نامه ات بنويس محرمانه  ) مشاور در تماس باشي. 

بنهويس. البتهه قهبالً پاكهت همرا  اين نامه چند سربرگ برايت  ذاشته ام. نامه هايت را به همكالسي با مط موش و موانها ** 

ونهه بها را در يك پاكت پسهتي سهاد  بگهذاري و مثهل نمفرستادم اما حاال از تو مي مواهم نامه ات  مي پستي هم براي بچه ها

 مودت يا ادار  پست براي همكالسي ارسال كني.چسباندن يك تمبر توسط 

 

 ............فرستند  : .........................                        
                        ...................................................... 
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 *نكته آخر:

آن ها      همكالسي  ه  داري براي تحصيل ، درمان و يا برمي موارد ضروري دوستانش هزينه هايي به شمار  كارت بانكي    

 كامالً مشخص نبود  و زمان ماصي ندارد. واريز مي كند. اين مبالغ 

 البته هدف ما از دوستي صرفاً تمركز به مسائل مالي نيست.

مهي    بنابراين از همكالسي هاي عزيزي كه از اين امكان استماد  مي كنند و يا به هر دليلي تا كنون مشمول آن نشد  انهد     

سهتانه سهال نهو را در اين زمينه از قاصدك همكالسي به شكل تلمني بپرسند. البته مژد  مي دههم كهه در آمواهم سواالت مود 

 به تمام دوستانش عيدي مواهد داد . همكالسي در حد توان مود 

مكالسي را از دعاي مير مهود از مصاحبت با تو موشحال  شدم . دلم حسابي برايت تنگ شد  بود. در لح ات سال تحويل ه    

   شماست.موفقيت  وبه همكالسي تالش و پشتكار  تو. عيدي فراموش نكن 

  59الي  0شنبه ساعت  8روزهاي مشاور  تابستان  :  98544789194شمار  تلمن تماس : 

 با هماهنگي قبلي  51الي  59شنبه ساعت  8در ايام تحصيل : 

 

مانم مي مهرت پر هاي نامه منتظر                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                      

 همكالسي:  تو دار دوست                                                                                                                                

                                        

 

 

                                                               


