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 مسارمرد تانايب
 مكح ذيفنت

 يروهمج تساير
داژن يدمحارتكد

مهنتاباختنا

اهيگژيو

روشرپ

ملاس

زيمآراختفا

عناوم

تاباختنا ندرك قنوريب يارب نمشد شالت

يلم عفانم هب يدنبياپ و لالقتسا نداد ناشن و تاباختنا ردروضحتلم خساپ

ناريا رد يرالاس مدرم و تاباختنا يههجو بيرخت يارب نمشدشالت

يرابكتسا ديلپ يوخأشنم

يقيقح يساركومد

تسينويهص نارادهيامرس لوپيلصا لماعنمشد يساركومد

أشنم
ناميا و نيد

هجيتنيلم و ينيد فيلكتو تيلوئسم ساسحا
هدش باختنا روهمج سيئر ندوب لقتسم

تسايس نييعت ياهناديم رد روضح ظفحقادصميهلا تمعن نيا زا ينادردقام هفيظو

تلود فياظو

تلادع هلئسم هب هجوت

تيمها
خيرات ناحلصم و ءايبنا راك همادا

يهلا تكرح كي لصانيرتيروحم 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

فادها هب نديسر تامازلا

موادم شالت و راك

دعتسم ياهورين همه يريگراكهب

يگدزباتش زا يريگولج

حيحص يزيرهمانرب

مدرمرب هيكت و ادخ هب لكوت

حوطس
اه نامرآيدج بيقعتنيع رد تلودراك رد يگدزباتش مدع

مدرم ياهتساوخرد رد يگدزباتش مدع

يملع ياههويش زاهدافتسا

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

يمومع هافراهتسايس تهج

تلادع

ينف و يملع هعسوت

 و يسايس قوقح زا عافد
تلم يداصتقا

نالوئسم تيدج و شالتمدرم راظتنا

1 هحفص

قادصم

تاباختنارد مدرمروضح مدعرب ينبم اكيرمآروهمج سيئر هيصوت

تلم يگژيو
سانشتقو و رايشوه

راديب و عاجش

ناريا رد يساركومد ندرب لاوس ريزقادصم

نمشد اب ام يساركومد هسياقم

نآ اب تفلاخم يوهايه زا تاباختنا ياضف ندرك رپ

تاباختنا ردمدرم هزيگنا و يأرهناوتشپ

 زج سك چيه هب روهمج سيئر ندوبن راد ماو
مدرم و ادخ

يوردنت ناونع هب تلادع يفرعمنافلاخم تشادرب

 يرازگتمدخ ساسحا ظفح
تالاح همه رد مدرم هب

مدرم ندرك ديما انفده

هزيگنا رپو ناميا اب

اهتسايس يگژيو
 هبناجهمه

 روحمتلادع
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مهن تاباختنا

تلود فياظو

تلادع هلئسم هب هجوت

تلم يداصتقا و يسايس قوقح زا عافد

ام يگژيو

اهروشك رياس هب ضرعت مدع و يبلط حلص

 لالقتسا و قوقح زا تلم هنادنمتردق عافد

زورما يايند رد تلم هتسياش هاگياج ظفحهمزال

ام عضوم

ناگياسمه هب مارتحا

ناگياسمه اب هناردارب طابترا

اهتلم 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 تمعنو تدابعرثا
مدرم و دوخ عفانم داضت تروص رد  راك يياناوت مدعتلع

هلباقم هاراهنامرآياجهب اهسوه نداد رارقيسانش بيسآ
دوخ حالصا و تاداقتنا هب ندرك شوگ

تين ندرك صلاخ

 مسارمرد تانايب
 مكح ذيفنت

 يروهمج تساير
داژن يدمحارتكد

2 هحفص

قح هماقاياربرگمتموكح يشزرايبربينبم)ع(يلعهدومرفتياور


