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131  والية الفقيه ووالية المرشد 

132 اإلرهاب والسلفية والولي الفقيه واإلخوان المسلمين 

132 اختراق تنظيم اإلخوان وإيران لمراكز مؤثرة في صنع القرار األمريكية 
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139 سكينة المشيخص 

141 في الظالم كانت الحقيقة 

145 الميكيافيلية الدينية والمزايدات العقدية  
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