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لوا هبطخ

يهلا يوقت

نمهب22 يياميپهار

راثآ

انعم

تيمها

هجيتن

قيداصم

يولهپ نارود رخاوا ات

يناملسم مكحتسم دومع

نتشيوخ زا تبقارم

تياده

يناسنا هدارا و مزع رادتقا

جرف

قادصم
هدنيوگ طسوت نآ تياعر

هجيتنهدنونش طسوت نآ تياعر

دنوادخ طسوت هدنيوگ راتفگ تياده

تقيقح و قح هب هدنونش ييانشآ

رثا

مايپ

ريظن يب يا هديدپيگژيو

دوخ حلاصم هب مدرم يرايشوه و يهاگآ

روشك حلاصم هب مدرم ندوب دنم هقالع

بالقنا يلاع فراعم لاقتنا

بالقنا گرزب مّلعم هب مدرم يگتسبلد

نيلوئسم هفيظو
ندوب ميظع هديدپ نيا نادردق

مدرم تيلوئسم ساسحا  هب خساپ

تّلم تينوصمهجيتن

اه يياميپهار نيا رد ناناوج تكرش

بالقنا

تاكرب

ناريا رب مكاح يسايس ماظن رييغتشقن

نمشد ينمشد

مكاح يسايس ماظن تافآترورض

ام خيرات رد ون ينارود عورشهجيتن
راثآ

يروتاتكيد

يگتسباو

هقباس

دهاش

هقباس

 يگژيو

تكلمم نتسناد دوخ لام

نتسناد دوخ تيعر ار مدرم

يولهپ نارود رخاوا ات راجاق نارود رخاوا زا

ناريا يسايس ماظن فعاضم يراميب

تفن قادصم

روشك يگدنام بقع

روشك يعيبط ياه تورث و عبانم جارات

شناد يرگ هزويردتّلم يملع و يركف يگدنام بقع هجيتن

لالقتسا

يدازآ

يروابدوخ

تفرشيپ

اه تردق ليمحت لوبق مدعينعم

يولهپ نارودقادصميگتسباولباقم هطقن

اهروشك رد ذوفن لامعا زا اه تردق يناوتانهجيتن

اه يگژيو
اه هناگيب اب تفلاخم تروص رد مدرم بوكرس

روشك يلم عفانم هب ضرعت ربارب رد تلود ندزن مد

دهاش
دنهد يم صيخشت هك يتحلصم قبط نالوئسم ندرك لمع

مدرم طسوت نالوئسم ياهراك تواضق

اههصرع
تاباختنا يدازآ

نايب و ركف يدازآ

مدرم طسوت نالوئسم لزع و باختناانعم
ام روشك رد يدازآ ي هصخاش نيرتمهم

نارگيد يليمحت نوناق هن ،تلم دوخ نوناق بوچراچ

هاگياج
يربهر و تلود ،ماظن فلاخم دارفا  رظن راهظا

دهاش
هديقع قبط ندز فرح رطاخب دارفا ندوبن هذخاؤم دروم

ميناوت يم هك مينك روابانعم

فلتخم راشقا رد نآ دوجوتيعضو

اههصرع

ملع رد يروابدوخ

تسايس رد يروابدوخ

عافد رد يروابدوخ

تفرشيپهجيتن

ناناوج طسوت گنج يهدنامرفهناشن

سدقم عافد لاس8هجيتن

بولطم هطقن ات هلصاف

هجيتن

ام هب هجوت هب برغ رابجا

ايند ي همه زا ام يملع تفرشيپ تبسن ندوب رتشيب

نادنمتردق يئوگروز عنام تيمها

تيعضو

برغ يسايس زكرم يخرب رد ناريا هب يمالسا نپاژ مان قالطا

تيعضو
نانمشد ليم مغر يلع ،دشر

رقف ينكف ناينب ندشن ققحم همامت هبهجيتنبولطم هطقن ات نتشاد هلصاف

يعامتجا تلادع ندشن ققحم همامت هب

يزاس دابآ ندشن ققحم همامت هب

مود هبطخ

دهاش

نداتسيا اه نآ رس تشپ اي نالوئسم ندرك ضوعقادصم

1 هحفص

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

يهلا يوقت

نمهب22 يياميپهار

بالقنا

نانمشد ينمشد

نافلاخم رظن رد تّلع

ام رظن رد تّلع

)هر(ماما و نالوئسم يشارت نمشد

اه نآ لباقم زا امغي هرفس ندرك عمج

قيداصمبرع و مالسا يايند رد ديما يايحا

اهراشف همه دوجو اب يگداتسيانيطسلف تّلم يراديب هناشن

شور

نانبل تّلم

ليئارسا تسكش

اكيرمآ تسكشانعم

يتسينويهص ياه تردق تسكش

هتشذگ تيعضو

يزورما تيعضو

 اه تسينويهص لباقم رد ناوتان و فيعض

رگيدكي اب ينانبل ياه هورگ ندوب ريگرد

ليئارسا هب ندز هبرض تهج دنمناوت

نيطسلف رد اه نآ راتشك و تشك هناشن

اه نآ ندرك ينيشن  بقع هب راداو
هناشن

اه نآ ليم مغر يلع روخ ينادنز دص دنچ ندرك دازآ

ناريا تّلم دنمشزرا عاتم ريقحت

رشب قوقح زا عافد

يساركومد زا عافد

ينيد يرالاس مدرمهنومن
تيونعم و نيد زا هتساوخرب يگژيو

تيونعم زا هناگيب يساركومدلباقم هطقن

مدرم يأر فالخرب بلقت بقاوع

ءارآ دصرد25 زا رتمك اب اكيرمآ روهمج سيئر تيمكاح قادصم

يروتاتكيد تقيقح

ايند ياهروتاتكيد اب تقافرهناشن

نيغورد يياعداتقيقح
زدناس يباب گرم هب تبسن توكس

دهاش
نيطسلف عياجف هب تبسن توكس

ينيطسلف ناوج زا عافد رطاخب سيلگنا سلجم هدنيامن جارخانيغورد يياعداتقيقح دهاش

مدرم هفيظو

نيلوئسم ي هفيظو

هنحص رد روضح

تدحو ظفح

هنازوسلد و هناملاع شالت

اه نآ هب لمع و فياظو تسرد يياسانش

يگداتسيا

لوصا و اه نامرآ هب كسمت

هدارا نتشاد هگن مكحتسم

يداصتقا راشفقادصم
تدم هاتوك رثا

تدم دنلب  رثا

ناريا ررض هب

ناريا عفن هب
يملع ياه هار ندوميپ هب ناريا تّلم ندش هديشك

 تّلع

اهراشف نيا رثا رد سرتسد زا رود و هديچيپ يملع ياه هار فشك

تاكرب

شقن

سلجم تاباختنامود هبطخ

ماع روطب تيمها

متفه سلجم تيمها

تلود هب تبسن سلجم ندوب رظان

هرود نيا رد زادنا مشچ تمس هب ماگ نيلوا عورش

سلجم ندوب يراذگ نوناق زكرم

تاباختنا تيمها

عنام

روشك و بالقنا يارب تاباختنا ندوب هناوتشپ

هدنيآ لاس4 رد روشك تشونرس ندروخ مقر

تاباختنا هليسو هب روشك رب هطلس و تلاخد يارب نمشد شالت
نالوئسم و مدرم نيب هلصاف داجياتسايس

راكهار
تاباختنا ندشنرازگرب رد يعس

تاباختنا ندشرازگرب حور يب و درس رد يعس

يمدرم روضح نيرتزراب ،تاباختناتلع

نمشد ييوررپ و ضرعت زا ندوب هدنرادزابانعم

مدرم فياظو

نيلوئسم فياظو

اهدزمان فياظو

تاباختنا رد هوكشاب روضح

ملاس يتاباختنا يرازگرب

مدرم ءارآ زا تنايص و ظفح

تاغيلبت رد يعقاو ياه فرح ندز

تاباختنا رد مدرم نتشاذگ دازآ

تاغيلبت رد فارسا زا يريگولج

انعم
يئاناوت نازيم هب ندز فرح

هديقع قبط ندز فرح

دنوادخ دادماهجيتن

سلجم ندش رت يوقتّلع

هجيتن
مدرم حلاصم نيمأت

روشك حلاصم نيمأت

حلاص هدنيامن باختنا

راكهار
دارفا نيا يئاسانش و صحف

نئمطم و نيما ياه مدآ زا ندينش

اه هصخاش

نيدت

يزوسلد

يدمآراك

تعاجش

ترورض

قيداصم

ناريا تّلم ندوب دازآ و عاجش

نمشد لباقم رد تعاجش

لطاب لباقم رد تعاجش

قح فرح شريذپ رد تعاجش

ندوبن نادنمتورث و نادنمتردق رادماوهمزال

مورحم قطانم هب تبسن هژيوب يزوسلدركذت

نآ دوبن تروص رد ناسنا يريذپ بيسآترورض

هناگيب تسد هب هناهب نداد زا يريگولج

 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
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