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 تانايب
 عمج رد

ناويرم مدرم

59 لاس ناويرم مدرم يميمص عمج اب راديد

يكردو يلزد قطانم مدرم  اب هناميمص راديد

هچبلح ييايميش نارابمب
تلع

هجيتن

ام ياهورين زا درُك مدرم لابقتسا و4رجفلاو تايلمع ،ماقتنا

فارطا قطانم و هچبلح درُك مدرم زا رفن نارازه ندش هتشك
4رجفلاو هجيتن

نمشد شتآ ريز زا ناويرم ندروآ نوريب4رجفلاو فده

 قارع ي هچبلحزا يتح ،نمشد ندنار نوريب و تيقفوم

يلم تزع ساسحا

همزال

ينونك تصرف

ينعم
 تلذ و يراوخ اب هزرابم

شدوخ طسوت تلم كي نتسناد زيزع

ساسحا نيا لماك ي هنيمز ندمآ دوجو هب
بالقنا هليسو هب

نانمشد و ناگناگيب هب ندوبن هتسبلد

راك هار

 فاعضتسا هب يارب نانآ شالتتلع
اه تلم ندناشك

يموب و يمالسا ياه هخسن باختنا

دوخ عفانم نيمأتفده

يلصا بطاخم

عنام

ترورض

همزال

ينعم

ناناوج

 گنهرف ليمحت يارب برغ ندمت نالاعف شالت
اه تلم نهذ رب دوخ

برغ گنهرف تالكشمقيداصمبرغ  تيريدم ياه هويش يناوتان

تردق و ملق رد ضيعيت دوجو

داصتقا تيريدم رد يناوتان
برغ تسايس

دهاش
رشب تمرح هب ييانتعا يب

برغ يناسنا ريغ بادآ

دهاش

 ي هخسن ناونع هب متسيس نيا ليمحت رد شالت
اه تلم هب درف هبرصحنم

اه نارحب  اب هلباقم رد يراد هيامرس داصتقا يناوتان

مالسا هب رت قيقد هجوت

 ناسنا هب مالسا رگنشور هاگنترورض

 يمالسا ياه تسايس تمس هب تكرح

يتاباختنا ياهدزمان اي و ماظن نالوئسم طسوت اه يبرغ فرح راركتلباقم هطقن
فده

تلع

نارگيد هجوت بلج

يمالسا و يناريا تيوه و ركف اب تفلاخم

1 هحفص

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

يمالسا ماظن

 ابيز يتعيبط
اه يگژيو

مهم و ساسح

گنج نارود رد اه يريگرد منهج هب ندش ليدبت

مرگ نوخ يمدرم

بالقنا و تلم نانمشد يافجتلع

قيداصم

ماظن ومدرم نديبوك يارب نارودزم هدافتسا

نمشد طسوت يلزد نارابمب
تلع

هجيتن

هقطنم رد يمالسا يروهمج تئيه روضح زا نمشد يهاگآ

مدرم ندش يمخز و هتشك

رشب قوقح نايعدم ياعدا ندوب غورد تابثاتربع

روشك هدنيآ ي هرادافده

بان مالسا هب هجوتينعم

رجحتم مالسالباقم ي هطقن

تنس مالسابان مالسا قيداصم

رظن گنت يهاگن اب يمالساينعم
لئاسم هب تبسن

نآرق مالسا

)مالسلا هيلع(تيب لها مالسا

ام روشك رد يدازآ و لالقتسا تكرحهجيتن

نابطاخم
ركفت لها

گنهرف لها

روشك نيلوئسم

ناناوج



ربهر تانايب
 بالقنا مّظعم

يمالسا
 عمج رد

ناويرم مدرم

2 هحفص
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روما رب طلسم و تابث يارادينونك تيعضويمالسا ماظن

 هكت هكت يارب نمشد شالتعنام
قيداصممهافت ءوس و يدامتعا يب زا يقيمع هرد داجياتسايسقطانم يخرب ييادج و تلم ندرك

ينَماان داجيا

 ركذت

قادصم

دهاش

حوطس

نالوئسم همانراك

تلم خساپ

قادصم

اه هصرع همه رد تداشر و دشر ،يگداتسيا ،يرادافو

ناتسدرُك ييادج يارب شالت

هژيو قادصم

ءوس تاغيلبت

نيد زكرم و شناد زكرمينعمناتسدرك مق مان هب ناويرم نديماندهاشمالسا ينابم و لوصا هب ناويرميدنبياپ

روشك لخاد

يللملا نيب حطس

هنايمرواخ هقطنم

 تابث و رادتقا هب نانمشد فارتعا
ماظن

 ياه حرط يارب يزير همانرب
تدم دنلب

دهاش

هتشذگ نارود ياه بيرخت و دوبمك عفرفده

ماظن نالوئسم يوس زا هلاس20 زادنا مشچ دنس ققحت بيقعت

 كرتشم هفيظو روشك نتخاس
نالوئسم و مدرم

هژيو بطاخم

يسانش بيسآ

همزال

ناناوج

روشك تفرشيپ نانمشد طسوت يعرف طاقن هب ام هجوت ندش فرحنم

لماك تدحو

 دوخ تمه ي همه نتسب راك هب

هناوتشپ

قادصم

ناتسدرُك رد قادصم

جدننس رد لئاسم يسررب يارب ناريزو عامجا

بالقنا ياهراعش هب يدنبياپ و تلم يگداتسيا

ترورضلاغتشا هب رجنم يراذگ هيامرس هب رتشيب هجوت

همزال

داعبا
يزرواشك

يتعنص

 ريغ ياه هار هب ناناوج ندش لسوتم
 لاغتشا دوبن تروص رد حيحص

عنامتينما

قاچاق

 تينما ندز مهرب يارب نمشد شالت

بيسآ

يگژيو

 ينَماان لماوع اب يمالسا يروهمج هب رادافو و نمؤم ياهورين ديدش دروخربام خساپ

ندركن سح ار رطخ و نديشكن تمحز نيع رد  نابلط تصرف هب يلصا دوس قلعت

 داصتقا يارب رضم يرما

 يربهر تارطاخ
يخيرات رورم و

يلم تزع ساسحا

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

دادعتسا رپقيداصمناتسا ياه يگژيوتلع

روشك ساسح قطانم زا

مرخ و زبس تعيبط

دهاش
يناسنا

يعيبط

قطانم همه رد اهدوبمك ناربجفده

قادصم


