
ناشيا يروهمج تساير هرود نيلوا ذيفنت مكح و تانايب نتم زا هتفرگرب داژن يدمحا رتكد ياقآ بانج زا بالقنا مّظعم ربهر تابلاطم روحم

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

تلادع هلئسم هب هجوت

تيمها
خيرات ناحلصم و ءايبنا راك همادا

يهلا تكرح كي لصا نيرتيروحم و نيرتيساسا

يمالسا بالقنا گرزب فده و يلصا راعشبالقنا رد هاگياج

تردق ظفح يارب يتلادعيب هب ناگتسباوتلادع نانمشد

يراوخهژيو زا يريگولجقيداصمييارگقحتلادع ينعم

مدرم قوقح هب هجوت

نيمورحم قوقح هب هژيو هجوتهمزالمدرم قوقح هب زواجت زا يريگولج

 هب نديسر تامازلا
فادها

موادم شالت و راك

دعتسم ياهورين همه يريگراكهب

يگدزباتش زا يريگولج

حيحص يزيرهمانرب

مدرم رب هيكت و ادخ هب لكوت

حوطس

اه نامرآيدج بيقعتنيع رد تلود راك رد يگدزباتش مدع

مدرم ياهتساوخرد رد يگدزباتش مدع

يملع ياههويش زا هدافتسا

يتادراو خوسنم ياههويش زا هدافتسايسانش بيسآ

تامازلا

يناريا زاين و كرد رب هيكت اب ون ياههويش زا هدافتسا

روشك تائاضتقا هب هجوت

تعنص و ملع دنويپ رد شالت و يملع يدج تكرح عورش

تاناكما هنالداع عيزوت ياههويش ندرك اديپ

اههويش نيرتناسآ و نيرتهب باختنا

هدش مالعا ياهتسايس و هلاس تسيب زادنامشچ دنسانبم

نالوئسم تيدج و شالتمدرم راظتنا

يوردنت ناونع هب تلادع يفرعمنافلاخم تشادرب

تّلم يداصتقا و يسايس قوقح زا عافد

ام يگژيو

اهروشك رياس هب ضّرعت مدع و يبلط حلص

 لالقتسا و قوقح زا تّلم هنادنمتردق عافد

زورما يايند رد تّلم هتسياش هاگياج ظفحهمزال

ام عضوم

ناگياسمه هب مارتحا

ناگياسمه اب هناردارب طابترا

اهتّلم فيعضت هن و عفانم تهج رد رادتقا زا هدافتسا

تالاح همه رد مدرم هب يرازگتمدخ ساسحا ظفح

مدرم تمظع تخانش تامازلا

مدرم لباقم رد يراسكاخ

ادخ زا ندشن لفاغ

يدام فادها نتشاد تروص رد تردق ندوب تمقنلباقم هطقن تردق ندش تمعن و تدابعرثا

مدرم و دوخ عفانم داضت تروص رد راك يياناوت مدعتّلع

هلباقم هاراهنامرآ ياجهب اهسوه نداد رارقيسانش بيسآ

دوخ حالصا و تاداقتنا هب ندرك شوگ

تين ندرك صلاخ

قح هماقا  يارب  رگم  تموكح يشزرايب  رب  ينبم )ع(يلع هدومرفتياور

شيوخ دهعت رب يدنبياپ

رذگدوز تصرف مانتغا

رداق يادخ رب لّكوت

لمع رد صالخا

نايوگروز و ناربكتسم ربارب رد يگداتسيا

 يناسنا ميظع تيفرظ زا يريگ هرهب و دوخ ناوت همه يريگراك هب
دنا هدرك مالعا هك ييالاو فادها هب يبايتسد هار رد روشك

ميقتسم طارص رد تابث

 ربهر تابلاطم
 بالقنا مّظعم
 ياقآ بانج زا

 رتكد
داژن يدمحا

تلادع

يمومع هافر

ينف و يملع هعسوت

يمومع هافر

ينف و يملع هعسوت

اهتسايس تهج

اهتسايس يگژيو


