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داهج و ملع نوناک هب یمالسا یروهمج شترا یاههاگشناد لیدبت دهاش
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دهاش

أشنم

تیمها تلع

یملع تاهج زا هاگشناد ندوب لاعف

هنانمؤم هنادهاجم یاهیگدامآ یاضف دوجو

حلسم یاهورین نایم و مالسا یایند رد ندوب هقباس یب

تناید و مالسا ،ن9یا مچرپ 6شارفارب رد ناریا تلم دنلب تمه

ن9یا و تیونعم هارمه هب داهج و ملع هار رد یناوج ندنارذگ

ناریا دنAزع تلم عافد ناکیپ کون رد 6شاد رارق

لیلد

انبم
 ناشندوب لخاد رطاخ هب حلسم یاهورین یدنAزع

 نانمؤم هرمز رد

نانمؤم و ربمایپ و ادخ هب تزع قلعت

تزع هشیر
 تیوه ،لالقتسا رس رب یگداتسیا یارب تلم یگدامآ

دوخ یاهنامرآ و

دهاش

تیمها

رثا

 هفیظو
حلسم یاهورین

نآ حلسم یاهورین و ناریا تلم یدنAزع قیدصت
 نابز و لد رد نانمشد طسوت

 هفیظو
یناگمه

ناریا تلم هب هلمح رکف زا نمشد یکانمیب

اه تلم تینوصم طرش ؛عافد یارب یگدامآ تابثا
یدام یایند تادیدهت و اه بیسآ زا

دوخ ِیونعم و یدام یاههیامرس همه ظفح

عافد یارب یگدامآ ظفح

رمع همه و تمدخ لوط رد عافد یارب خسار مزع ظفح

یریگهجیتن
 ناریا تلم همه لماک تردق اب و راوتسا ییوگخساپ

دیدهت ای و  زواجت هنوگ ره هب  حلسم یاهورین و

ینعم

بطاخم

 نیدالوپ  تشم و مکحم  یلیس ندمآدراو
 دنکب ار یمالسا یروهمج هب زواجت رکف هک یسکره هب

اکیرمآ ناگدناشن تسد

اکیرمآ

یتسینویهص میژر ؛اکیرمآ نابهگن گس

یدام ِیلاشوپ یاه تردق تادیدهت ربارب رد ناریا تلم ندوبن توافت یبتلع

یللملا نیب رادتقا و یلم تزع موادت یارب یگدامآ

 خیرات لوط رد راگدنام یالاو یاهشزرا ظفح یارب یگدامآ

یمالسا ماظن تخاس ماکحتسا شیازفا و ظفح

اه هصرع

تعنص و راک هصرع

ملع هصرع

تسایس و تیریدم هصرع

یلم عافد ناکیپ کون ناونع هب حلسم یاهورینبطاخمیماظن مزر هصرع

تلم داحآ نایم اه لد یکیدزن و یلم داحتا ظفحقادصم

»نینمؤملل و هلوسرل و ةزعلا bو«هیآ

نورد زا اهنآ یشاپورف و نیزواجتم و نیضرعتم ندرک یشالتمرثا

 ادخ یارب حلسم یاهورین شزومآ و ندناوخ سرد
یهلا یاهنامرآ و

عافد و هدهاجم یاهتصرف رد یراکادف اب ندش دراو

تلع

دادرم و ریت مرگ یاوه رد یمزر یاه شزومآ و شیامزر
قادصم

اه هتفه همه رد هاگشناد نایوجشناد زا یدایز عمج 6فرگ هزور

روشک و نیملسم و مالسا تزع هیام هب  حلسم یاهورین لیدبتهجیتن

یریگ هجیتن

هدنرادزاب لماع نیرت گرزبتیمها


