
جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھتلم یداصتقا  یسایس و  یگدنز  یھدنامزاس  رب  رداق  مالسا  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  تسا ، دیدج  یبیلص  یهلمح  زا  یشخب  هک  مالـسا  دض  رب  یرابکتـسا  تاغیلبت 

غورد دنفرت و  کی  نیا ، دننک ! یگدنز  برغ  یرادهیامرس  یاھماظن  اھتموکح و  یاوتحم  لکش و  اھرایعم و  اب  هک  دنرادن  نیا  زج  یاهراچ  ناملسم  یاھتلم  تسین و  ناملسم 

ماـظن دوشیم . غیلبت  تسا  اـھلاس  هدـش و  یحارط  نآ  یداـم  عباـنم  رامثتـسا  برغ و  یرابکتـسا  هاـگودرا  هب  یمالـسا  یاـھروشک  ندرک  هتـسباو  یارب  هک  تسا  هناروزم 

تسا هدنام  ناوتان  یلک  هب  یعامتجا ، تلادع  رارقتسا  زا  دراد ، رایتخا  رد  هک  یناوارف  یاھتورث  دوجو  اب  هتفر و  ورف  لحنیال  یناسنا  تالکشم  رد  ولگ  ات  برغ ، یرادهیامرس 

جدننس  / ١٩/١٣٧١/٠۶ ناتسرھش  رد  یمالسا  تدحو  یللملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

، ارجامرپ یهطخ  نآ  رد  نیملـسم  مالـسا و  هب  یبیلـص  ناشکودرا  ناھنپ  یهقح  ندـش  راکـشآ  اـپورا و  رد  ناملـسم  روشک  کـی  راـبنوخ  ثداوح  اـب  تدـحو  یهتفھ  لاـسما 

. تسا هدش  فداصم 

شیوخ یهدارا  ریز  هجنپ و  رد  ار  یبرغ  یاھتردق  یهمھ  ای  بلغا  رشب ، قوقح  یسارکومد و  رگبیرف  رھاوظ  ریز  رد  یبیلص ، یاھهزیگنا  هک  دنک  کش  دیابن  یسک  رگید  نونکا 

رھ اـب  زورما  هک  ناـنآ  دریگیم . هیاـم  یوـسیع  ناـمیا  زا  رگید ، یاـج  رھ  ینـسوب و  رد  زیمآتواـسق  یاـھهزیگنا  نیا  هـک  میربـب  ناـمگ  رگا  تـسا  یحولهداـس  تـسا . هـتفرگ 

تردق هب  طقف  نانآ  دنرادن . یاهدیقع  زین  یعقاو  تیحیسم  میلاعت  مالسلاهیلع و  حیسم  هب  دننمـشد ، نادند  نب  زا  ناناملـسم ، زا  یکرحتم  ضبن  رھ  مالـسا و  زا  یاهناشن 

فـص زورما  نانآ ، دولآنوخ  تسد  اما  رگید ! زیچ  چیھ  هب  هن  دنراد و  نامیا  دنک ، دیدھت  ار  نانآ  یهناملاظ  تردـق  هچرھ  اب  دوخ  نایاپیب  تموصخ  اھـسوھ و  عفانم و  راھمیب و 

. تسا هتشارفارب  ینمشد  مچرپ  دوجو ، یهمھ  اب  نامیا ، هدیقع و  نید و  کی  ناونع  هب  مالسا  ربارب  رد  هتسارآ و  ار  مالسا  لباقم  رد  تیحیسم 

هعمجزامن  / ١٣٧٢/١٢/١٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نامھ داھج ، نیا  دینک . کرت  نابز  ناج و  لام و  اب  ار  ادخ  هار  رد  داھج  ادابم  داھج . رد  ینعی هللا هللا  هللالیبس ». یف  مکتنـسلا  مکـسفنا و  مکلاوماب و  داھجلا  یف  هللاو هللا  »

لقن حیسم  لوق  زا  ناشلیجنا  رد  هک  یحیسم  ناگدنـسیون  دش . لیلذ  داد ، تسد  زا  ار  نآ  یتقو  دوب و  ایند  یهنومن  تلم  تشاد ، ار  نآ  ات  یمالـسا  تما  هک  تسا  یداھج 

« میتسھ ینابرھم  قلطم و  شزاس  حلص و  لھا  میتسین و  گنج  لھا  الصا  ام   » هک ینعی  رایب ،» ولج  ار  فرط  نآ  دز ، یلیـس  تتروص  فرط  نیا  هب  یـسک  رگا   » هک دناهدرک 

لھا امـش  دـیگنج . لھا  امـش  دـیداھج . لـھا  امـش   » هک ندزنعط  ناناملـسم  هب  دـندرک  عورـش  دـناهتفرن  ور  زا  مھ  زونھ  دـنیوگیم . مھ  زونھ  تسا . ناشیاھراعـش  اـھنیا 

رد میرادن ! داھج  ام   » هک دنتفگ  ناملسم  نادنمشناد  ناگدنسیون و  تقونآ  دندرب ! ور  زا  ار  ناناملسم  هک  دنتفگ  دنتفگ و  ردقنآ  دیتسھ ». یزیرنوخ  لھا  امـش  دیریـشمش .

افحز اورفک  نیذلا  متیقل  اذا  : »... دیوگیم ادخ  تسا »! عافد  داھج ، : » دـیوگیم ناملـسم  دنمـشناد  نک »! داھج  : » دـیوگیم لاعتم  یادـخ  تسا »! عافد  ام ، داھج  تقیقح 

. تسین داھج  هللالیبسیف ، داھج  : » دیوگیم ناملـسم  یهدنـسیون  رافکلا ». نم  مکنولی  نیذلا  اولتاق  : » دـینک هلتاقم  اھنیا  اب  دـینکن . تشپ  اھنیا  هب  رابدالا ؛». مھولوت  الف 

دب یـشکریشمش  گنج و   » دـنتفگ دـندروآ و  ار  شزاس » حلـص و   » مسا سب  زا  هک  تسا  نایحیـسم  تاـغیلبت  لـمعلاسکع  همھ ، نیا  تسا »! یعفادـت  تسین ؛ یمجاـھت 

راـگزور زا  راـمد  دنتـسناوت  اـجرھ  حلـص ، لـھا  ناـیاقآ  نآ  دوـخ  تقونآ  دـندرک . نیـشنهناخ  ار  داـھج  زا  دـنمتزع  داـھج و  لـھا  ناناملـسم  دـینکن ،» هلمح  یـسک  هـب  تـسا و 

، دناهتـسب رمک  ناناملـسم  راتـشک  هب  یلاغـشا ، نیطـسلف  رد  نمحرلا  لـیلخ  دجـسم  یمیھاربا  مرح  رد  نیوگزرھ و  ینـسوب  رد  زورما  هک  یناـسک  دـندروآرد ! ناناملـسم 

دب داھج  دـیداھج . لھا  امـش   » هک دـندز  هلکورـس  ناناملـسم  اب  رمع  کی  هک  دنتـسھ  ییاھیبرغ  اھییاکیرما و  اھییاپورا و  نیمھ  دـندمآ . اپورا  اکیرما و  زا  هک  دنتـسھ  اـھنامھ 

. دنتشک دندیگنج و  دندرک و  هزرابم  ناناملسم  اب  دنتسناوت  هچرھ  یوحن ، مھ  رگید  یاھنآ  وحن ، کی  هب  نایحیسم  فرط ، نیا  هب  یبیلص  یاھگنج  زا  تقونآ  تسا ».

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

عامطا زراب  ناشن  ناناملـسم ، هیلع  اھیبیلـص  ینالوط  یاھگنج  لیمحت  تسا و  هدوب  یبرغ  یاھتردق  زا  یـضعب  عمط  دروم  هراومھ  فیرـش ، سدق  نیطـسلف و  نیمزرس 

هب یبیلـص  یاھگنج  زورما  : » دنتفگ سدـقملاتیب  هب  دورو  ینامثع و  تسکـش  زا  سپ  نیقفتم ، شترا  ناھدـنامرف  زا  یـضعب  تسا . سدـقم  نیمزرـس  نیا  هب  تبـسن  اھنآ 

.«! دیسر نایاپ 

دنمتردـق یاھتموکح  ددـجم  سیـسات  زا  یریگـشیپ  ناناملـسم و  یگتـسویپ  داحتا و  زا  یریگولج  فدـھ  اب  هدـیچیپ و  هبناجدـنچ ، حرط  کی  ساسارب  نیمزرـس  نیا  لاغـشا 

دوخ نایدوھی ، راتـشک  زا  زیمآقارغا  یاھرامآ  یهئارا  دنتـشاد و  کیدزن  طـباور  ناـملآ  یاـھیزان  اـب  اھتـسینویھص  دـھدیم  ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  یلیـالد  دوب . ناملـسم 

زا یاهدـع  هک  تسا  تسد  رد  یلیالد  یتح  تسا . هدوب  اھتـسینویھص  تایانج  هیجوت  نیطـسلف و  لاغـشا  یارب  یزاـسهنیمز  یمومع و  راـکفا  محرت  بلج  یارب  یاهلیـسو 

رد ار  مالـسا  دناعم  تموکح  کی  یتسرپداژن ، ناینابرق  ناگدـنامزاب  زا  تیامح  شـشوپ  اب  ات  دـندیناچوک  نیطـسلف  هب  یدوھی  مان  هب  ار  اپورا  قرـش  یدوھیریغ  شابوا  لذارا و 

حرط هنک  زا  نوچ  دندش ؛ ریگلفاغ  ناناملـسم  زاغآ ، رد  دنیامن . داجیا  یمالـسا  برغم  قرـشم و  نیب  یگتـسسگ  کی  نرق ، هدزیـس  زا  سپ  دننک و  بصن  مالـسا  ناھج  بلق 

نیب هنایمرواخ  یمالسا  یاھروشک  میـسقت  یارب  هنامرحم  روط  هب  وکیپ » سکیاس -   » دادرارق دروخ ؛ تسکـش  ینامثع  دندوبن . علطم  اھنآ  یبرغ  نایماح  اھتـسینویھص و 

زا یاهعومجم  اب  دنداد و  تدعاسم  یهدـعو  اھتـسینویھص  هب  مھ  اھنآ  تشاذـگ ؛ اھیـسیلگنا  یهدـھع  هب  ار  نیطـسلف  تیمومیق  للم  یهعماج  دـش ؛ دـقعنم  گنج  نیحتاف 

. دندرک هراوآ  شیوخ  یهناشاک  هناخ و  زا  ار  ناناملسم  دندروآ و  نیطسلف  هب  ار  نایدوھی  هدش ، باسح  یاھحرط 

نوگاـنوگ و یاـھرازبا  زا  هلباـقم ، یارب  مالـسا  نانمـشد  هدـش ، سیـسات  هزاـت  برع  یاـھتلود  رگید  فرط  دوـب و  مسینویھــص  برغ و  فرط  کـی  هـک  ینـالوط  فاـصم  نـیا  رد 

حلـص و یاھوگتفگ  یرادنتـشیوخ ، ربص ، هب  ار  ناناملـسم  وس  کی  زا  اھنآ  دوب . یللملانیب  عماجم  یتاـغیلبت و  یاـھهناسر  اـھنآ  یهلمج  زا  هک  دـندرک  هدافتـسا  یاهدـیچیپ 

دوب نیا  لیئارـسا  ناملـسم و  یاھروشک  نیب  زیمآضیعبت  رباربان و  لماعت  زا  اھنآ  یدربھار  فادھا  دندومنیم . حلـسم  ار  لیئارـسا  رگید  یوس  زا  دـندرکیم و  توعد  شزاس 

، دوخ ذوفن  تحت  یاھهناسر  نتفرگ  راک  هب  اب  دـننک و  تیامح  میژر  نآ  زا  یللملانیب  عماجم  رد  دـننک و  ظفح  یمالـسا  یاھروشک  رب  ار  لیئارـسا  یماـظن  یرترب  هراومھ  هک 

. تسین شیب  یماخ  لایخ  لیئارسا ، رب  یزوریپ  رکف  هک  دننک  غیلبت  ناناملسم  نیب  رد  دنیامن و  هیجوت  ار  لیئارسا  تایانج 

؛ دوبن شرادولج  سک  چیھ  زیچ و  چیھ  درکیم و  یزاتهکی  هتشذگ  لاس  ات  لبق -  نرق  مین  زا  شیب  ینعی  دش -  دییات  للم  نامزاس  طسوت  امسر  هک  ینامز  زا  لیئارسا  میژر 

نداد نودـب  زیزع  ناـناوج  نیا  درک . ناـشیرپ  ار  شناـیماح  میژر و  نیا  باوـخ  تسا ، ناـمیا  حالـس  هب  حلـسم  ناوـج  رازھ  دـنچ  زا  بـکرم  هـک  ناـنبل  یمالـسا  تمواـقم  یلو 

دھاـش زورما  دـش و  ناملـسم  نازراـبم  رگید  هار  غارچ  نازیزع ، نـیا  یزوریپ  دـندرک . نوریب  ناـنبل  بوـنج  زا  یراوـخ  اـب  ار  بصاـغ  مـیژر  نآ  لیئارــسا ، هـب  یزاـیتما  هنوگچـیھ 

. تسا عیسو  یداعبا  رد  نانبل  یمالسا  تمواقم  عون  زا  هک  میتسھ  یصقالادجسم  یهضافتنا 

ناشن دـیاب  زیچ  رھ  زا  لبق  دـیراد . شود  رب  ار  ینیگنـس  سب  فیاظو  دـیاهدمآ ، مھ  درگ  هضاـفتنا  زا  تیاـمح  یارب  یمالـسا ، یهفیظو  کـی  ناونع  هب  نازیزع  امـش  هک  نونکا 

تدحو همھ ، سار  رد  اھتنس و  نامھ  تسا و  مالـسا  دنمھوکـش  خیرات  یهنـسح  یاھتنـس  هب  تشگزاب  هب  ممـصم  یمالـسا ، یرادیب  یهیاس  رد  مالـسا  ناھج  هک  دیھد 

ناھج یهمھ  زا  یخیرات ، میظع  یهعقاو  نآ  رد  دنوش . زوریپ  یبیلص  نازواجتم  هیلع  زاستشونرـس  یاھدربن  رد  ناناملـسم  دش  بجوم  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ناناملـسم 

« يبیلص گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 1 
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. دندش هناور  نامیا  رفک و  دربن  ینالوط  زاستشونرس و  رازراک  هب  نتسویپ  تھج  نیدھاجم  مالسا ،

حلسم  / ١٣٨٠/٠٧/٠۴ یاھورین  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

رگا دناهدرک !؟ ار  راک  نیا  ناناملـسم  هک  دیداد  صیخـشت  لوا  تاعاس  نامھ  رد  روطچ  امـش  دندرک ! مالـسا  دـض  ار  ناشروشک  یمومع  یاضف  هثداح ، تاعاس  نیلوا  زا  اھنیا 

ارچ تسا -  ناناملـسم  راک  نیا  دـندرک  رواب  همھ  هک  دـندز  فرح  یروط  اکیرما  رد  اھنویزیولت  ویدار و  لوا ، تاـعاس  ناـمھ  رد  تسا -  یوق  امـش  یتاـعالطا  هاگتـسد  ردـقنیا 

؟ تسا ناناملـسم  راک  دـیدیمھف  اجک  زا  دـیھد !؟ صیخـشت  دراد ، ندرک  راک  هب  جایتحا  اھلاس -  دـنیوگیم  یـضعب  اھھام -  اـمتح  هک  ار  تعـسو  نیا  هب  تاـیلمع  دـیتسناوتن 

هلمح و دنتـشاد ، یمالـسا  رھاظ  هک  یناناملـسم  هب  دندرک ؛ هلمح  دجاسم  یخرب  هب  ییاپورا  یاھروشک  یـضعب  اکیرما و  رد  مدرم  هک  دـنتخاس  یروط  ار  یمومع  یاضف 

نتفرگ یارب  نایحیـسم  هک  تسا  ییاھگنج  یبیلـص ، یاـھگنج  تسا ! یبیلـص  گـنج  نیا  تفگ : شراـھظا  نیلوا  رد  اـکیرما  روھمج  سیئر  دـندرک . یـشکوقاچ  یزادـناریت و 

نوریب اجنآ  زا  ار  اھنآ  دندش و  زوریپ  ناناملـسم  بولغم و  اھییاپورا -  نایحیـسم -  هتبلا  دیـشک . لوط  لاس  تسیود  اھگنج  نیا  دـندمآ و  دـنداتفا و  هار  اپورا  زا  سدـقملاتیب ،

فرح هظحالمیب  دوخ ، رب  طلـست  نودـب  روطنیا  تسین -  یـضرغ  رگا  هبتریلاع -  لووسم  کی  ارچ  تسا ! تیحیـسم  مالـسا و  گنج  ینعی  تسا ؛ یبیلـص  گـنج  دـندنار .

هب مدرم ! دنیوگیم : دنوریم و  امـسر  دـعب  دـنزاسیم ، مالـسا  دـض  ار  یمومع  راکفا  دـیدرک ؟ مھتم  زیمآهعجاف  یتسیرورت و  لمع  کی  هب  ار  ایند  ناناملـسم  ارچ  دـنزیم !؟

رشتنم ار  یبرع  یمالـسا و  یاھمـسا  بترم  دننکیم ؛ مھتم  ار  اھبرع  ناناملـسم و  همھ ، هک  دیدرک  تسرد  یروط  ار  اضف  امـش  دوشیم !؟ رگم  دینکن ! هلمح  ناناملـسم 

هتشاد یگنرف  مسا  دشاب و  یبرغ  ییاکیرما و  هک  دوبن  رفن  کی  مھتم ، همھ  نیا  نیب  رد  ینعی  دیدرک . یفرعم  ناتیاھهمانزور  رد  ار  لاقع  هیفچ و  اب  یاھهرھچ  بترم  دیدرک ؛

. دش دھاوخن  ناربج  اھیناسآ  اھیدوز و  نیا  هب  هک  تسا  یتدم  دنلب  رایسب  راثآ  یاراد  دب و  رایسب  راک  کی  تشز ، رایسب  تکرح  کی  نیا ، دیدرکن ؟ رشتنم  ار  اھنآ  ارچ  دشاب !؟

ثعبم  / ١٣٨٠/٠٧/٢٣ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهتـسجرب رادمتـسایس  کی  نیا ، زا  لبق  لاس  هس  ود  تقو ، کی  تساھناملـسم ؟! مالـسا و  اب  ندیگنج  ناشفدھ  ایآ  منادیمن  نم  دننکیم و  یزورفاگنج  هنوگنیا  اھنیا 

مالـسا و دیاب  ارچ  تسھ !؟ یتبحـص  نینچ  رگم  متفگ  نم  میرادـن ! تیحیـسم  مالـسا و  نیب  گنج  داجیا  دـصق  ام  هک  تفگ  نم  هب  نومـضم  نیا  اب  یاهلمج  نارھت  رد  یبرغ 

زا مد  اھییاپورا  امش  متفگ  وا  هب  دعب  دننکیم . یگدنز  مھ  رانک  رد  دنشاب ؛ هتشاد  گنج  مھ  اب  ایند  رد  بھاذم  نایدا و  هک  تسین  نیا  رب  انب  دنگنجب ؟ رگیدمھ  اب  تیحیـسم 

ام لاح  لماش  شتاعبت  هتبلا  دیدیگنج . دیتخادنا و  هار  امـش  ار  یناھج  گنج  ود  هھد ، دنچ  تدم  لوط  رد  دیتخادنا . هار  امـش  ار  ایند  یاھگنج  نیرتگرزب  اما  دـینزیم ، حـلص 

یهلاسم  » دوشب حرطم  هکنیا  ایآ  منکیم ؛ لاوس  مدوخ  زا  نم  میرادـن . گنج  رب  یانب  اھناملـسم  اـم  بیترت ، نیا  هب  دـیدوب . گـنج  لـھا  امـش  نکیل  دـش ، مھ  اھناملـسم 

دیدھت ایند  یارب  دشاب ، نیا  رگا  دناهدرک ؟ یحارط  ار  نآ  دناهتسشن و  یناھج  یایاضق  زا  یرایـسب  یهدرپ  تشپ  ناحارط  هک  تسا  یتسایـس  تیحیـسم ،» مالـسا و  گنج 

. دش دھاوخن  کاپ  زگرھ  برغ  ناماد  زا  هک  تسا  یگنن  یهکل  نآ  نیا ، تسا . یگرزب 

هارمھ تلادـع  اب  دـیاب  حلـص  هک  میاهتفگ  هراومھ  ام  هتبلا  تسا . حلـص  رـشب ، یـساسا  یاھزاین  زا  یکی  دراد . جایتحا  تینما  حلـص و  شمارآ و  هب  هشیمھ  لـثم  اـیند  زورما 

. تسا هدرک  دیدھت  ار  تیرشب  دنک ، دیدھت  ار  نیا  سکرھ  دراد . جایتحا  حلـص  تینما و  هب  رـشب  تسا . رتدب  مھ  گنج  زا  هنالداعریغ ، یلیمحت و  حلـص  تلم ، کی  یارب  دشاب .

. دننکیم دیدھت  ار  تیرشب  دننکیم ، دیدھت  ار  حلص  هک  یناسک  زورما 

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنروخیم ار  دوخ  یاھتلفغ  بوچ  اھتلم  درادهگن . ظوفحم  اھبیـسآ  زا  یرایـسب  زا  ار  وا  دـناوتیم  طیارـش ، لابق  رد  تلم  کـی  ندوب  ساـسح  یرایـشوھ و  یگداـمآ و  سفن 

تسا یتلفغ  زا  یشان  نیا  دوشیم ، دیدھت  یبیلص  گنج  هب  رگا  دریگیم و  رارق  دیدھت  لباقم  رد  رگا  یمالسا  تما  زورما  دنروخیم . ار  دوخ  یاھفالتخا  بوچ  هک  نانچمھ 

مھـس هب  ام  تسا . گرزب  یهرکیپ  نیا  میظع و  مجح  نیا  ندوبن  هچراـپکی  زا  یـشان  نینچمھ  دروخیم ؛ مشچ  هب  گرزب  تما  نیا  یاھـشخب  زا  یرایـسب  رد  هنافـساتم  هک 

. میھدن هار  دوخ  نورد  هب  ار  اھبیسآ  نیا  دیاب  تلم ، کی  فرش  تزع و  لالقتسا و  نایدانم  ناونع  هب  مالسا ، نارادمچرپ  ناونع  هب  ناریا ، تلم  ناونع  هب  دوخ 

زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دننک راکنا  دنناوتیمن  تسیچ . رـس  رب  دراد ، دوجو  مالـسا  رابکتـسا و  نایم  زورما  هک  یعازن  دننادب  هک  تسا  نیا  دـننک ، هجوت  نآ  هب  روشک  ناناوج  یهمھ  تسا  مھم  هچنآ 

روطهب رابکتـسا  یاھیچتاغیلبت  دروآ . ار  یبیلـص » گنج   » مسا اکیرما  روھمج  سیئر  دـناهدرک . نایب  ار  نیا  احیرـص  ناـشدوخ  نوچ  تسا ؛ فرط  مالـسا  اـب  رابکتـسا  زورما  هک 

هلاقم دـننکیم ، تاغیلبت  دـننکیم ، تسرد  یاهنایار  یاـھیزاب  دـنزاسیم ، ملیف  دـننکیم ؛ یغیلبت  یاـھتیلاعف  مالـسا  هیلع  اـیند  رـساترس  رد  هناـیذوم  یاھلکـش  هب  مئاد 

ترفن رورت و  گنج و  مالـسا  نوچ  میفلاخم ؛ مالـسا  اب  اـم  دـنیوگیم  ناـشدوخ  اـھنآ  تسا . یگرزب  لاوس  نیا  دـنفلاخم !؟ مالـسا  اـب  ارچ  مالـسا . هیلع  همھ  دنـسیونیم ؛

دنتـسھ اھییاکیرما  دنکارپیم . ایند  رد  ترفن  هک  تسا  رابکتـسا  زورما  دننکیم . رـشتنم  ایند  یمومع  راکفا  یاضف  رد  ار  تمھت  غورد و  ینـشور ، حوضو و  نیا  هب  دنیرفآیم !

ار ناشدوخ  نازابرـس  هار ، رتمولیک  نارازھ  زا  دـننکیم . یماظن  تالمح  ضرعت و  اھروشک  دودـح  اھتلم و  قوقح  هب  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـنروآیم . دوجو  هب  ایند  رد  ار  گنج  هک 

ار اـھگنج  نیرتشیب  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  امـش  هک  مھ  هتـشذگ  لاـس  دـص  خـیرات  رد  دـننکیم . زواـجت  تلم  نآ  هب  زرم و  نیا  هب  روشک ، نآ  هب  روشک ، نیا  هب  دـنرادیمرب و 

رب مکاح  یرادهیامرـس  یاھمیژر  نیمھ  ار  نیتال  یاکیرما  رد  اقیرفآ و  رد  ایـسآ ، رد  ناوارف  یاھگنج  دـنتخادنا . هار  هب  اھییاپورا  ار  یناھج  گرزب  گنج  ود  دـنتخادنا . هار  اـھیبرغ 

هک تسا  نیا  رـس  اوعد  دنیوگیم -  غورد  تسین -  نیا  رـس  اوعد  تساربم . اھتمھت  نیا  زا  مالـسا  دننکیم . داجیا  ترفن  اھتلم  نیب  هک  دنتـسھ  اھنآ  دنتخادنا . هار  هب  اکیرما 

ار ناشدوخ  قوقح  هک  دزومآیم  ناملـسم  یاھتلم  هب  دـنکیم ؛ هجوتم  ناشدوخ  تزع  هب  ار  ناملـسم  یاھتلم  دـناوخیم ؛ ارف  لالقتـسا  هب  ار  ناملـسم  یاـھتلم  مالـسا 

مالسا و یاوعد  تسا . فلاخم  تفرعم  نیا  اب  عافد و  نیا  اب  یگداتـسیا ، نیا  اب  رابکتـسا  دنتـسیاب . قوقح  نیا  هب  نازواجتم  لباقم  رد  دنھاوخب و  ار  قوقح  نیا  دنـسانشب ؛

. تسا نیا  رس  رب  رابکتسا 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

هب ییاپورا  یاھروشک  زا  یکی  رد  یرجات  لبق  نرق  جـنپ  راـھچ  دـیوگیم : اـجنآ  دـینک ؛ هاـگن  مولع - » خـیرات   - » وسورریپ باـتک  هب  امـش  دـنتفرگ . داـی  اـم  زا  ار  ملع  اـھیبرغ 

عمج و یلصا -  لمع  راھچ  نیمھ  هب  رگا  دیوگیم  باوج  رد  داتـسا  متـسرفب ؟ هسردم  مادک  هب  ار  وا  دناوخب ؛ سرد  مدنزرف  مھاوخیم  دیوگیم  دنکیم و  هعجارم  یداتـسا 

ار وا  دیاب  یراد ، مزال  ار  نآ  زا  رتالاب  رگا  اما  یتسرفب ؛ ییاپورا  یاھروشک  رگید  ای  ام  روشک  سرادم  زا  مادـک  رھ  هب  ار  وا  یناوتیم  یتسھ ، عناق  میـسقت -  قیرفت و  برض و 

ترجھ دنزومایب . ام  زا  ات  درک  کمک  اھنآ  هب  یبیلـص  یاھگنج  تسین . نم  فرح  نیا  دسیونیم ؛ وسورریپ  ار  نیا  یتسرفب . نیـشنناملسم  قطانم  هب  ای  سلدـنا  روشک  هب 

زور کی  دنزومایب . ام  زا  ات  درک  کمک  اھنآ ، هب  ام  یاھباتک  ندش  لقتنم  اھنآ و  قطانم  هب  ام  نادنمشناد  ترجھ  دنزومایب . ام  زا  ات  درک  کمک  قطانم ، نیا  هب  اھنآ  نادنمـشناد 

هوژپشناد لسن  سپ  اھنآ . داتـسا  میوشیم  دعب  میوشیم و  اھنآ  درگاش  میریگیم و  دای  اھنآ  زا  ام  مھ  نالا  ام ؛ داتـسا  دندش  دعب  دندوب ، ام  درگاش  دنتفرگ و  دای  ام  زا  اھنآ 

امش زا  اھنآ  ادرف  هک  درک  یراک  ناوتیم  امـش  یهدارا  تمھ و  اب  یرود  نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  تساھیبرغ ، اب  یملع  یرترب  رگا  زورما  دنادب ؛ ام  روشک  یهدنھوژپ  ققحم و  و 

. دنریگب دای 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب ار  اـھنآ  درک ؛ رادـیب  دروآ و  ناـجیھ  هب  ار  یمالـسا  تما  مھم -  یهقطنم  ساـسح و  زکرم  نیا  روـشک -  نـیا  رد  دـیحوت  مـچرپ  نتـشارفارب  ناریا و  رد  یمالـسا  تـلود  ماـیق 

« يبیلص گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 2 
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اھهئطوت نیا  تسا ؛ هدرک  راداو  ییهدیچیپ  یاھهئطوت  هب  ار  نمـشد  سفن ، هب  دامتعا  یرادیب و  نیا  داد . سفن  هب  دامتعا  اھنآ  هب  درک و  راودیما  ناشدوخ  تردق  تشونرس و 

گنج زا  نخـس  احیرـص  اکیرما  روھمج  سیئر  دـنفلاخم . یمالـسا  تامیلعت  اب  دـنفلاخم ؛ مالـسا  روضح  اب  دـنفلاخم ؛ مالـسا  یایند  یهمھ  اب  اھنآ  تساـم . یور  شیپ  زورما 

یمالـسا و یاـھروشک  نیب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، نیگآرھز  ار  اـضف  ناـشدوخ  تاـغیلبت  اـب  میاد  مسینویھـص -  اـکیرما و  یرابکتـسا -  یاھهاگتـسد  دروآ . ناـیم  هب  یبیلص 

. دننک داجیا  فالتخا  یمالسا  یاھتلود 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

مھ وا  و  دنراد -  اھتسینویھص  هک  یدیلپ  فادھا  اب  دشکب -  یروتاکیراک  هک  دناهداد  وا  هب  یلوپ  اھتسینویھـص  هک  تسین  یتسیروتاکیراک  ای  تاعوبطم  نآ  رـس  رب  هلاسم 

ار نآ  نایب ، یدازآ  ناونع  هب  دـنریگیم و  رارق  فیخـس  تسپ و  لمع  نیا  رـس  تشپ  دـننکیم و  عافد  راک  نیا  زا  هک  تسا  ییاپورا  نارادـمامز  رـس  رب  هلاـسم  هکلب  هدیـشک ،

نوچ تسا ؛ نایحیـسم  ناناملـسم و  نداد  رارق  ور  رد  ور  یهلاسم  هلاسم ، تسا . یتسینویھـص  قیمع  یهئطوت  هیـضق ، لـصا  هک  منزیم  سدـح  نم  دنرمـشیم ! زاـجم 

لباقم رد  ار  اھیحیـسم  اھیحیـسم و  لباقم  رد  ملاع  رـساترس  رد  ار  یمالـسا  میظع  یهعماج  هک  تسا  مزال  تیمھا و  زیاح  رایـسب  هلاـسم ، نیا  اھتسینویھـص  یارب 

. دنھدب رارق  اھناملسم 

دنتفگیم دیابن  دناهدرک و  هابتشا  دندیمھف  هک  دعب  هدش و  عورش  یبیلص  گنج  تفگ  و  ربماتپـس -  هدزای  یهیـضق  زا  دعب  دیرپ -  شنھد  زا  اکیرما  روھمج  سیئر  هک  یزور  نآ 

ناملسم یاھتلم  یحیسم و  یاھتلم  گنج  یبیلص ، گنج  تسیچ . یبیلـص » گنج   » نیا هک  درکن ، هجوت  هیـضق  »ی  هتکن  » هب یـسک  زور  نآ  ندرک ، وفر  هب  دندرک  انب  و 

ات دنـشاب ، رایـشھ  یلیخ  دـیاب  ملاـع ، نایحیـسم  مھ  ملاـع ، ناناملـسم  مھ  دـنزادنیب . مھ  ناـج  هب  ار  اـھتلم  هک  دـننک ، مھارف  ار  نآ  تامدـقم  دـنھاوخیم  اـھنآ  تسا .

. دنوشن ثیبخ  نارادمتسایس  نیا  تسد  یهچیزاب 

دوبن و ینیزو  نادـنچ  مدآ  صخـش ، نآ  هکنیا  اب  مدـش ؛ ساسح  نم  درک ! ناملـسم  یحیـسم و  گنج  زا  تبحـص  نم ، اب  تاقالم  رد  اـپورا  نارـس  زا  یکی  لـبق ، لاـس  دـنچ 

رد یحیـسم و  یایند  رد  یتسینویھـص  یاھتسد  هک  منیبیم  زورما  و  درک ؛ ساسح  ار  نم  فرح ، نیا  دوب ، روشک  نآ  وریپ  اکیرما و  اب  لـصتم  طـبترم و  نوچ  نکیل  تسین ،

زاب یتدم ، تشذگ  زا  دعب  هدش ، جرد  یروشک  کی  رد  ییهمانزور و  رد  شیپ  هام  ود  ای  مین  هام و  کی  رد  هک  یتناھا  دیاب  لیلد  هچ  هب  دـننکیم . یزاسهنیمز  ار  راک  نیا  اپورا ،

اجب و ناملـسم  یاھتلم  تسا ؟ راک  رد  یتسد  هچ  تسیچ ؟ راک  نیا  یهزیگنا  دوش ؟! پاچ  یپردیپ  یبرغ ، یاپورا  یزکرم و  یاپورا  یاھروشک  رد  تناـھا  ناـمھ  اددـجم 

مالـسا یایند  یاھتبحم  اھقشع و  یهمھ  نوناـک  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ،)  ) اـیبنالامتاخ سدـقم  دوجو  دـنھدب . ناـشن  مھ  دـیاب  دـنداد و  ناـشن  لـمعلاسکع  عقومهب 

اما دـنھدب ؛ ناشن  لمعلاسکع  تریغ و  تیمح و  ناشدوخ ، زا  اھناملـسم  هک  دراد  اج  تسا و  یمالـسا  بھاذـم  یهمھ  یگنھامھ  قافتا و  داحتا و  زکرم  روحم و  تسا ؛

، تساھتسینویھص ثیبخ  ناھنپ و  یاھتسد  هیلع  هکلب  تسین ، ایند  نایحیسم  هیلع  دنراد ، اھناملـسم  هک  یـسدقم  اجب و  مشخ  نیا  تارھاظت ، نیا  هک  دننادب  همھ 

یلکهب اکیرما  ینونک  تلود  رب  زورما  هک  ییاھنامھ  تساھنآ ؛ رایتخا  رد  مھ  یناوارف  یاـھهناسر  تاـعوبطم و  دـنراد و  دوخ  یهچیزاـب  ار  هطلـس  یاـیند  نارادمتـسایس  هک 

ار تسکـش  نآ  دـنھاوخیم  درک ، دراو  ار  کوـش  نیرتتخـس  اـھنآ  رب  ساـمح  یزوریپ  دـندروخ و  هبرـض  نیطـسلف  رد  یتـقو  اـھنآ  دـننکیم . تیلاـعف  مـھ  اـپورا  رد  دـنمکاح و 

. دننک ناربج  یرگید  روط  ار  نیطسلف  رد  یهتخیر  یوربآ  دنناوتب  هکلب  ات  دننک ، ناربج  اھناملسم  هیلع  یروطنیا 

اکیرمآ  / ٢٢/١٣٨٩/٠۶ رد  فیرش  نآرق  هب  زیگناترفن  تناھا  یپ  رد  مایپ 

هک تسا  یگرزب  خـلت و  یهثداـح  داـتفا ، قاـفتا  روـشک  نآ  یـسیلپ  تینما  یهیاـس  رد  هک  اـکیرمآ  روـشک  رد  دـیجم  نآرق  هـب  هدننکزئمـشم  زیگناترفن و  زیمآنوـنج و  تناـھا 

اھلاس زا  هک  تسا  یزکارم  یوس  زا  هدشهبـساحم  مادـقا  کی  نیا  دروآ . باسح  هب  رودزم  شزرایب و  رـصنع  دـنچ  یوس  زا  هناھلبا  تکرح  کی  دـح  رد  اـھنت  ار  نآ  ناوتیمن 

مالسا و اب  هزرابم  هب  یتایلمع ، یتاغیلبت و  رازبا  نارازھ  هویش و  اھدص  اب  هداد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  یزیتسمالـسا  یـسارھمالسا و  تسایـس  فرط ، نیا  هب  شیپ 

دـض ملیف  اھهد  یکرامناد و  ثیبخ  تسیروتاکیراک  تکرح  اب  دش و  زاغآ  دترم  یدشر  ناملـس  تنایخ  اب  هک  تسا  ینیگنن  یهریجنز  زا  یرگید  یهقلح  نیا  دناهتخادرپ . نآرق 

؟ تسیک تسیچ و  رابترارش  تاکرح  نیا  یهنحص  تشپ  تسا . هدیسر  زیگناترفن  شیامن  نیا  هب  نونکا  تفای و  همادا  دوویلاھ  رد  هدشهتخاس  مالسا 

یحارط هک  دراذگیمن  یقاب  یدیدرت  دوب ، هارمھ  ناتسکاپ  نانبل و  نیطسلف و  قارع و  ناتـسناغفا و  رد  رابتیانج  تایلمع  اب  اھلاس  نیا  رد  هک  ترارـش  دنور  نیا  یهعلاطم 

رب زین  نآ و  یماظن  یتینما و  یاھنامزاس  اکیرمآ و  تلود  رب  ذوفن  نیرتشیب  زا  هک  تسا  یتسینویھـص  یاـھرکف  قاـتا  هطلـس و  ماـظن  نارـس  ناتـسد  رد  نآ  ناـمرف  قاـتا  و 

هب هلمح  یارجام  رد  ماھتا  تشگنا  رتشیب  زور  هب  زور  لقتـسم  بایتقیقح  یاھشھوژپ  هک  دنایناسک  نامھ  اھنیا  دنرادروخرب . یئاپورا  یاھتلود  یخرب  سیلگنا و  تلود 

گنج نـالعا  وا  داد و  اـکیرمآ  تقو  راـکتیانج  روھمجسیئر  هب  ار  قارع  ناتـسناغفا و  هب  هلمح  یهناـھب  ارجاـم  نآ  دـننکیم . هجوتم  ناـنآ  یوس  هب  ار  ربماتپـس  رد ١١  اـھجرب 

. دش لماک  هنحص ، هب  اسیلک  دورو  اب  یبیلص  گنج  نیا  هک  تسا  هدرک  مالعا  زورید  اھشرازگ ، ربانب  صخش  نامھ  درک و  یبیلص 

اسیلک و تلاخد  اب  دوش و  هدیـشک  مدرم  یناگمھ  حوطـس  هب  یحیـسم  یهعماج  رد  ناناملـسم  مالـسا و  اب  هلباقم  یئوس  زا  هک  تسا  نآ  ریخا  زیگناترفن  مادقا  زا  فدھ 

رادهحیرج هدمآ و  مشخ  هب  گرزب  تراسج  نیا  زا  هک  ار  ناملسم  یاھتلم  رگید  یوس  زا  و  دبایب ، ینید  تاقلعت  تابصعت و  زا  یئهناوتـشپ  هتفرگ و  یبھذم  گنر  شیـشک ،

. دزاس لفاغ  هنایمرواخ  مالسا و  یایند  تالوحت  لئاسم و  زا  دنوشیم 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلبق تلود  هک  اکیرمآ ، یاھناکوئن  ات  دـیریگب  اپورا  یاـھیزانوئن  زا  تساـپورا ؛ رد  صوصخب  برغ و  رد  یتسیرورت  یاـھنایرج  یطارفا و  یاـھنایرج  دـشر  رگید ، یهلئـسم  کـی 

ار یبیلص  گنج  زاغآ  تسا ؛ شیپ  رد  یبیلص  گنج  هک  درک  مالعا  انلع  اکیرمآ  یلبق  رسکبس  روھمج  سیئر  دننکیم . یرگیطارفا  مالعا  احیرـص  اھنیا  دوب ؛ اھنیمھ  زا  اکیرمآ 

تلھم اھنآ  هب  دنوادخ  هک  دوب  ناشاھهمانرب  رد  مھ  یرگید  یاھراک  یمالـسا . روشک  ات  ود  هب  دـندرک  هلمح  مھ  دـعب  درادـن . ینعم  رتالاب  یرگیطارفا  نیا  زا  رگید  درک ! مالعا 

لولعم ابلاغ  ثداوح  روجنیا  دید . یدروم  یهثداح  کی  تروص  هب  ار  نآ  دیابن  داتفا ، قافتا  ژورن  رد  هک  یاهثداح  نیا  تسا . یمھم  لئاسم  اھنیا  بخ ، دندروخ . تسکش  دادن و 

، دننک یریگولج  شاهمادا  زا  دنریگب ، ار  شیولج  دننک ، لرتنک  دـنناوتب  ردـقچ  الاح  درک . زورب  و  دـنکیم ، زورب  دـھدیم و  ناشن  ار  شدوخ  اج  کی  هک  تسا  یاینالوط  یاھنایرج 

دندرک و ادیپ  هعـسوت  شاوی  شاوی  دعب  دندرک ، عورـش  اپورا  زا  یهطقن  کی  رد  لوا  اھیزانوئن  هکنیاامک  مھ . دنناوتیمن  هک  دش ؛ نئمطم  دید و  دیاب  تسا ؛ هدنیآ  هب  لوکوم  نیا 

. دننکیم دوجو  راھظا  دنراد  نشخ  یاھشور  اب  یتسیرورت ، یاھشور  اب  یزانوئن  یاھنایرج  نیا  اپورا  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  زورما 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھناسنا یهزرابم  هضراعم و  یهصرع  کی  تسا ، هدوب  یریگرد  لحم  تسا ، هدوب  فاصم  کی  اـیند  تسا -  رتشیب  زورما  اـما  هدوب ، روج  نیمھ  هشیمھ  هتبلا  ناـمز -  لوط  رد 

ینید داقتعا  نید و  مامز  راھم و  هکنیا  رگم  درادن . دوجو  یمحرت  فیعض ؛ درف  نآ  رد  دزادنایم  هجنپ  درک ، توق  ساسحا  هک  یسک  رھ  اھناسنا ؛ تعیبط  رطاخ  هب  تسا  هدوب 

اب دـندشیم ، دراو  یتقو  اما  دـندوب ، هدرک  اھنآ  اب  ار  یریگتخـس  تیاھن  بولغم  یاھتلم  نآ  دـنچرھ  دـندشیم ، هک  اـھروشک  دراو  مالـسا  ردـص  نارادرـس  دـشاب . هتـشاد  دوجو 

اپورا زا  هک  اھیحیـسم  یتقو  هتـشاد . دوجو  انعم  نیمھ  مالـسا -  زاغآ  زا  دعب  نرق  دنچ  یبیلـص -  یاھگنج  نامز  ات  یتح  دندرکیم . هنارادمنید  راتفر  دندشیم و  دراو  قالخا 

 - هتـشاد تشگرب  تفر و  یھ  هدیـشک ، لوط  لاس  تسیود  کیدزن  یبیلـص  یاھگنج  دینادیم  دندرکیم -  ماعلتق  ار  اھناملـسم  دـندشیم ، سدـقملاتیب  دراو  دـندوب ، هدـمآ 

کی دوب ، یقرـش  مور  یروتارپما  هب  قلعتم  هک  تاـماش  یهقطنم  نیمھ  رد  مالـسا ، ردـص  رد  دـندرکیم . تبحم  اـھنآ  هب  تبـسن  سکعب ؛ دـندشیم ، بلاـغ  اھناملـسم  یتقو 

ینامدرم نیرتھب  اھامـش  مسق ، تاروت  هب  دنتفگیم  هدش -  تبث  خیرات  رد  اھنآ  ترابع  نیع  دندروخیم -  مسق  اھنیا  دـندمآ ، اھناملـسم  یتقو  دنتـشاد ؛ دوجو  یدوھی  تیلقا 
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شنید درـشفیم ؛ ار  بولغم  تلم  بلاغ ، تلم  کی  دوبن ، هک  نید  تسا . نید  راھم  رطاخ  هب  نیا  دوب . نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  دیاهدرک . تموکح  ام  رب  اجنیا  الاح  ات  هک  دیتسھ 

برغ اکیرمآ و  هتبلا  مروایب . مسا  بلاغ  یاھتلود  زا  یـضعب  زا  مھاوخیمن  نم  دنکیم . وحم  ار  شتاراختفا  دـنکیم ، دوبان  ار  شرورغ  ار ، شتیثیح  ار ، شقالخا  ار ، شگنھرف  ار ،

زا دعب  هک  دندرک  یرگیشحو  ردقنآ  دندرک ، ادیپ  هبلغ  یئاھاج  کی  دنتـسھ ؛ روطنیا  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  تسین ؛ اھنآ  صوصخم  اما  دننکیم ، تیانج  ملظ و  اھنیا  و 

. دتسیایم تسار  ناسنا  نت  رب  وم  دنداد ، جرخ  هب  اھنیا  هک  یتواسق  تدش  زا  عیاقو و  نآ  ندناوخ  زا  یدامتم ، یاھلاس  تشذگ 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تقو روھمجسیئر  اھجرب ، راجفنا  یهیـضق  نآ  کرویوین و  رد  اکیرمآ  ربماتپـس  مھدزای  یارجام  رد  هک ] تسا  نامھ   ] تسا هیـضق  تیعقاو  هچنآ  دنفلاخم ؛ مالـسا  لصا  اب  اھنیا 

[ گنج  ] تیحیسم و تفگ  وا  هتبلا  رابکتسا . مالـسا و  نیب  یاوعد  دوب : یتسار  فرح  شفرح  نیا  اما  دوب  یدب  مدآ  وا  تفگ ؛ تسار  وا  تسا ؛ یبیلـص  گنج  هک  تفگ  اکیرمآ 

مھ رگید  یاھروشک  یـضعب  رد  تسا ، روجنیا  ام  روشک  رد  مھ  زورما  دـندرکیم و  یگدـنز  لماک  تینما  اـب  مالـسا  یاـیند  نورد  رد  اھیحیـسم  تفگیم ؛ غورد  اـما  یبیلص ،

رب مکاح  یلعف  نایاقآ  نیا  دوب . یاهناقداص  فرح  فرح  نآ  دوب ؛ تسرد  نیا  دوب ؛ مالـسا  اب  ملاع  طلـسم  یاھتردق  یرابکتـسا و  تردـق  نیب  یاوعد  شدوصقم  تسا ؛ روجنیا 

اب مھ  اھنیا  دننکیم ؛ یراکایر  دـنزرویم و  قافن  اھنیا  دـنیوگیم ؛ غورد  میفلاخم ، هقرف  نالف  اب  میفلاخم ، یمالـسا  یهقرف  نالف  اب  میقفاوم ، مالـسا  اب  ام  دـنیوگیم  هک  اکیرمآ 

. دندرک ادیپ  اھناملسم  نیب  گنج  اوعد و  داجیا  رد  ار  هار  و  دنفلاخم ؛ مالسا  لصا 

« : یبیلص گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

روپناساس  /   ٠١/٠۴/١٣٨۴ دازرھش  هدنسیون :  یبیلص /  یاھگنج  یط  ناناملسم  هب  نایبیلص  شرگن 

« يبیلص گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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