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 تانايب
 ياضعا راديد رد

يياوه يورين

نمهب19 هثداح

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

تيصاخ

رثا

يريگ هجيتن

تلعيراگدنام

صالخا و ناميا

خسار مزع

حيحص كرد و هشيدنا

تلم اب يگتسويپ

قيداصميياوه يورين يهرهوج ندش راكشآ
يمالسا بالقنا

تاكرح نيرتشخبوربآ و نيرتناشخرد زوربتيمهايليمحت گنج

تالوحت زا تسرد مهف ويبايزرا ترورض

يمالسا بالقنا

تاريثات

يناريا هعماج رد لوحت

يمالسا تما رد لوحت

تسايس ناهج يلك تالداعم رد لوحت

داعبا

يريگ هجيتن

اهتردق لمعلاسكع

هتسباو و دساف ،دبتسم ماظن ندرب نيب زا

رگيد عماوج رب راذگرثا و دنلبرس ،باختنا تردق و مزع ياراد ،هاگآهعماج هب ناريا ليدبت

دوخ گنهرف شرتسگ و قيمعتقيداصمتسا هدوب ماظن رييغت هب رداق هك يتلم يارب رگيد ياههصرع رد تيقفوم يريذپ ناكما

يداصتقا تيقفوم

دوخ يبلق دياقع ندرك هدايپ

ناريا تلم ربارب رد يگداتسيا
ددجم هطلس و هرطيسفده

ناريا تلم لوحت نتخانشن و نديمهفنتلع

اهتسايس

يمالسا تكرح هيلع تاغيلبت

تلم رب هنيزه ليمحت مغريلع نانآ تيقفوم مدعيياهن هجيتن

ديدهت و ميرحت

يمالسا يراديبتلع

هجيتن
ديما هراوهام باترپ

هجيتن

مويناروا يزاس ينغ يياناوت هب يبايتسد

نمشد تسكش و هزغ هثداح

هللا بزح ناناوج ربارب رد نمشد تسكش

ريذپ هطلس و رگ هطلس هنالداع ريغ ماظن رييغتقادصم

تردق ياراد روشك دنچ تسد هب ناهج تشونرس نييعتهطلس يانعم

ايند هب اهتلم ناميا و مزع يياناوت نداد ناشنهجيتن

يگژيو

هدنيآ هخسن

ههد دنچ لوط رد ميقتسم طخ رد تكرح و لوصا ظفح

داهج و ناميا ميقتسم طخ ظفح

قيداصم

هجيتن

هار و تلم ،دوخ ،ادخ هب ناميا

اه هصرعبالقنا نوگانوگ ياههنحص رد مدرم روضحقادصميماظن و يلمع ،يملع تدهاجم

نمهب22 يياميپهار

نوگانوگ تاباختنا

يروانف و يملع ميظع ياهشيامن

نارسخ ساسحا هب نمشد ندرك راچد

اهالخندركرپيياوه يورين ياضعا هفيظو

داعبا

قيداصم

يتازيهجت

يتيريدم و ينامزاس

تفرشيپ و هفيظو هب لمع يارب ندنامن يياج هباج اي روتسد رظتنم

اهزاين عفر و يجنس زاين

هلوحم فئاظو لماك ماجنا


