
   خدا نام به

امروز كه كه در آستانه فرارسيدن بهار روز شماري مي كنيم و جهان خود را براي رويشي دوبار آماده مي كند .فصل اول از جشنواره 

ما مي توانيم در مكتب سليماني را به ايستگاه آخر خودش رسانده ايم  واين مسير را با همدلي و همكاري شما به سرانجام رسانده ايم و 

ست و اين مفهموم  به ستقامت و پايداري ا شنواره اي با بزرگترين معناها مفهومي چون، ا ستيم ،ج شروعي دوباره ه دنبال تجديد قوا و 

  است توانيم مي ما فرهنگ سليماني منوت به فرهنگي غني و متصل به الطاف الهي و هدايت بخشي تفكر واليت  پذيري است. فرهنگ

سم در شت كه حاج  قا س و گو ستخوان و تپو ساخته  بود كرده درك خود ا ستوار  سازي با اين مفاهيم درونش را چون كوه ا و خود

ضي و تماميت فكري را به در جبه فرماندهي و پايداري تعقل تفكر مجاهدت هاسال بود. شان ما هاي دفاع از تماميت ار  .فرهنگ داد ن

 او. كشــور درســت و پايدار در اجرائي توان به موجود بالقوه اســتعدادهاي رســاندن ظهور به براي اســت فكري بلوغ فرهنگ ، پايداري

 خودكفايي فرهنگ اســت جهاد فرهنگ ســليماني روزهســتند.فرهنگ و مكتب شــيران شــب و آبدان اميرالمومنين (ع) شــيعه داد نشــان

 به اتصـــال و كدخدا از نترســـيدن فرهنگ و اســـت ايســـتادگي و مقاومت فرهنگ اســـت. توانيمنمي تفكر ما با مقابله فرهنگ اســـت.

ست.ما در اولين شنواره خدا ست باور دنبال به ١٤٠٠ فجر طلوع در سليماني مكتب در توانيممي )ما هنري ادبي، ملي (فرهنگي، ج  ما در

 هاي زانو به دستشرايط وابستگي و سرسپردگي به ابر قدرتها  در تا بوديم. دانشگاهي و جوان نسل به پويا تفكر اين انتقال و توانيم مي

 خود درون توانمنديهاي به نگاه درونگراست نگاه دنبال به جشنواره اين. يمئآ فائق مشكالتبر يك به يك گويان علي يا بزنيم خودمان

شگاهي جوان نفس به اعتماد نگاه ست دان سم حاج فرهنگ .ا ست زنده قا سالم ناب فرهنگ كه زماني تا ا ست و زنده محمدي ا  .سرپا

ست توانيممي ما و پايداري هنگفر سليماني فرهنگ كالبد سيله بدين ا ستان تك تك از و ساتيد دو شجويان و ا  اين در كه عزيزي دان

شنواره شان پر آثار ج سال را مهر شتند ار شكر و تقدير دا ساز ما ميتوانيم  در اين   فرهنگ راه در ماندن اميدواريم و كنيم مي ت سان  ان

 توانيممي ما فرهنگو دارد خود به اتكاي كهبسازند را نسلي و دهند ادامه را اميد پر راه اين راسخ ايمانيو   پويا نگاهي با هموارهمكتب 

  . باشد كرده هك شان جان و دل در را

  توفيق اهللا من

  حسن رحيمي روشندكتر

  معاون فرهنگي واجتماعي دانشگاه بوعلي سينا

  تب سليمانيما مي توانيم در مك جشنوارهرئيس 

  


