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 تقديم به
 شما که از مشکالت 

 نمی هراسید
و می خواهید معمار زندگی 

 خویش باشید
و در ساختن خود و جامعه 

 مؤثر باشیدتان 
و تقدیم به همه کسانی که برای من 

 الهام بخش بودند
ی لطف و محبتشان راه به و کرانه 

 ها گشودآسمان 
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 و با سپاس
از همسر مهربان و 

 صبورم
 سرکار خانم زهره مختاری
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 مند ساز، به مان قادرتی بخا    الهی مرا از آرام  ملکوتی خود بهر 

 کدر برابر شکه در برابر دشمنی عتق، در برابر زخم زبان گذشت و 

 ايی، در، در برابر تااريکی روشان  بر نومشدی امشدارو ترديد ايمان، در ب

 پشوسته بر اندو  بتوانم شادمانی نتان دهم. خدايا مرا ياری کن کهارب

زم ا بشاموديگران را ياری کنم، نه اينکه بخواهم مرا ياری کنند. به آنه

شام  شته باانه اينکه مرا بشاموزند. آنها را دوست بدارم نه اينکه توقع د

ی که مرا دوست بدارند. زيرا محبت زايشد  محبت و گذشات نتشجاه   

 گذشت و زندگی جاودانی فقط در فنا به خاطر ديگران است. 
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 مقدمه نویسنده 

همه انسانها در آرزوی موفقشت و پشترفت چاه در زنادگی و چاه در    

کارهايتان هستند و دوست دارند که هم زندگی خاوب و شااد و باا    

دا نتاطی داشته باشند و هم از لحاظ مادی به نتايج بزرگی دست پشا 

دی کنند تا بتوانند به خواسته هايتاان برساند، اماا در نهايات تعادا     

ه بته خود دست پشدا کنند و اکثريت مردم توانند به خواسمحدود می

ی ثمری تن داد  و زندگی را بدون اينکه لاذت  حاصل و بی زندگی بی

آياد کاه   درست از آن ببرند می گذرانند. حال اين سااال پاش  مای   

دلشل موفقشت و پشترفت اين عد  معادود چشسات و چاه چشازی در     

ه کا ر بود  با آنها يا آيا شانس و اقبال آنها وجود دارد که بقشه ندارند؟

 اند به خواسته و هدفتان برسند؟ توانسته 

جواب اين ساال به طور مسلم خشر است چرا که در ايان دنشاا هاشچ    

 چشز با ارزشی به راحتای و از روی شاانس و اقباال بدسات نشاماد  و     

اناد کاه   نخواهد آمد. بلکه افراد موفق به اين دلشال پشتارفت نماود    

 اند چرا که آنان باه اصاول موفقشات آشانايی    شايستگی آن را داشته 

اشته داشته و با آشنايی به آن اصول و تالش و پتتکاری که از خود د

ت اند زندگی خوب و موفقی از هر لحاظ برای خاود درسا  اند توانسته 

 نمايند.  

های موفقشات و پشتارفت در   در اين کتاب سعی شد  اصول و روش 

هم راهکارهايی برای داشتن آساي  کار و راز و رمز ثروتمند شدن و 

و آرام  در زندگی آموزش داد  شود. به طور حتم شما عزيازان کاه   
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طالب زندگی بهتر و موفقشت بشتتری هستشد با مطالعه اين کتاب باا  

اين اصول آشنا خواهشد شد اما فراموش نکنشد که آشنايی با اين اصل 

را مرحله باه مرحلاه   ها به تنهايی کافی نشست بلکه بايد آنها و روش 

 در زندگی خود اجرا نمائشد تا ماثر واقع گردند. 

 کنشاد دوساتدار موفقشات و   شما عزيزانی که اين کتاب را انتخاب می

هايی نمی رفتشد پس حال پشترفت هستشد وگرنه سراغ چنشن کتاب 

ش که شما چنشن فکر و انديته بزرگی در سر داريد تمام سعی و تاال 

ا تمايشد. ر چه بهتر مطالب آن را فرا گرفته و اجرا نخود را بکنشد تا ه

د ا داريا را رها بتوانشد به زنادگی کاه لشاقات آنا    انتاا... با بکار بستن آن

 دست پشدا کنشد و به اهداف خود برسشد. 

 عباسعلی مختاری

 ۹3مرداد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


