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هبخن ناناوج اب هسلج

اه يگژيو

ايند يلعف تيعضو

ناگبخننانخس ندوب بّاذجهسلج ندوب باّذج

هتكن

تّلع
هبلاطم حور ندش رت هدنز

يريگ ميمصت حور ندش رت هدنز

ناگبخن اب يربهر رظن ندوب ناسكي ترورض مدع

ملع ديلوت

بولطم تيعضو

هدش حرطم لئاسم

شهوژپ يانبم رب ،شزومآ يانب رييغت

يملع ناگبخن نامزاس داجيا

 هادفانحاورا هَّللا هيقب ترضح اب طابترا

هقباس

يفاك نامز هب دنمزاينيگژيو

هاگشناد ّبرجم ديتاسا اب هسلج

لوئسم

ناگبخن دوخ طسوت زكرم ي هراداهمزال

تلود

يملع لئاسم اب ييانشآ ترورضتّلع

يسانش بيسآ

اه هاگتسد  رگيد رد لالحنا

يزاب  يسايس و يراك يسايس

انعم

راثآ

اهراك رد يسايس ياه شيارگ ندادريثأت

اهراك ندنام  گنل

نالك ياهراك دروم رد يريگ ميمصت فعض

تامازلا

تابجاو ماجنا

تامّرحم كرت

اوقت و تبقارم

سفن بيذهت

تورث دننام ملع ي هنالداع عيزوت

تيمها

دربهار

داعبا

يسايس

يداصتقا

يملع

هنومن

هنومن

يناهج ياه يرگ راصحنا

يداصتقا ميظع ياه لتراك

رثا

رثا

گنج

اه ناسنا هب ملظ

رثا

هنومن

رامعتساهاگتساخ

ضيعبت

ملع شورف

اه تسايس ليمحت

رگيد ياهاج اي ايسآ مدرم هب ملع ندادن

يخيرات ي هفيظو

زاس هدنيآ ميمصت

يرازفا مرن تضهن

انعم

تامازلا

فادها

نيلوئسم

يملعرگ هزرابم روضح و تكرح ،شبنج

تكرح عورش

هنيمز داجيا

ملع يناهج ييارگراصحنا اب هزرابم

شناد ياهزرم نتسكش

تكرح زاغآيلعف تيعضو

هناشن

رثا

هشير

يگژيو

جيار ركف و نامتفگ هب  ليدبت

بالقنا

يمالسا ماظن يراذگ هيامرس

رد ايند رد يملع دشر خرن نيرتالاب
ريخا ي هلاس دنچ

ايند رد هدش رشتنم ياه هلاقم و رامآ شيازفا

تكرح تمسق نيرت مهم

ندوبن يروتسد
تايصوصخيملع ياضف

ملع جيورت ياضف

قيقحت و ملع ديلوت ياضف

قّقحم و ملاع شرورپ ياضف

ناناوج

دادعتسا نابحاص

ملع لها

لوئسم ياهداهن

فياظو

قادصم

ييارگ راصحنا اب هزرابم

يناسنا يورين و عبانم زا يرادرب هرهب

يرهق و يعيبط عناوم زا رذگ

نمشد عناوم زا رذگ

ناگبخن

يسانش بيسآ
فّلخت

ندرك لمع يشخب

تّلع

ييارگ راصحنا

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


