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هتشذگ اب هسیاقم رد یمالسا فراعم هب زاین فرژو بیجع هلصاف و توافت حوطسیگژیو

 ماع و یلک هاگن اب مالسا فراعم هب زاین ندش توافتم

بتارم

بسح رب یجراخ و یلخاد یاهزاین هب باوج هئارا اع یسایس و یداقتعا دیدج عاضوا

روشک لخاد رد یمالسا فراعم هب زاین ندشتوافتم

و یمالسا تموکح ،ماظن هژیو هاگیاج زورما یایند رد نآ هناوتشپ رکفت حرط تلع

طرش

یمالسا یروهمج ندوب مالسا ققحت لحم و هاگیاپ یاعدا حرط

قادصم

هتشذگ اب هسیاقم رد یدیحوت رکف شرتسگ ناکما شیازفا

اههصرع
نآ ریثأت و یفارحنا و طلغ راکفا مجاهت شیازفا هتشذگ اب هسیاقم رد مدرم راکفا رب

ینید تسرد رکف یگدامآ و بلط شیازفا هتشذگ اب هسیاقم رد یمالسا و

هتشذگ اب هسیاقم رد تاطابترا شیازفا

دهاش

تیعضو
 هتشذگ

ام تلم یمومع یگدنز و روشک هرادا ،تموکح ،یعتجا ماظن یانبم ؛یمالسا فراعم و دیحوت

مالسا یهمه هب هعیش هدیچیپ هقف قلعترکذت

راک نیناوق اب غلبم طسوت هناخراک رد نید میلعت یطابترایب قادصم

یمالسا یروهمج فرط زا هضرع لباق دراوم هئارا جراخ و لخاد رد ماهفتسا و زاین لیخ لباقم رد ام هفیظو

ایند رد تردق ضراعت یعقاو میسرت ندوبننشور

 تاراظتنا
یربهر

 ینیبشیپ
 ایند رد تردق باطقا تیفیک و ناکم یجیردت ندشمولعمیربهر

تیمها تلع

اع رد تردق یدنبمیسقت و یدنبکولب رییغت

دهاش

زورما رد یمالسا ماکحا تیمکاح و تواضق ،میلعت ،راک ناکما دوجو

نیناوق و یعتجا ماظن زا غلبم راک ندوبادج

تیعضو
ایند ینونک

ناهج حطس رد یمالسا فراعم هب زاین ندش توافتم

هیبشت

هتشذگ فالخرب زورما رد غیلبت ناکما دوجو

أشنم

ام تلم زورما یگدنز رد مالسا ندوبندیاز و یتافیرشت

 ،دجسم کی رد یناحور کی طسوت یمالسا تارکفت همیخ ندرکاپرب
شایگدامآ و یگنرز تروص رد یگدنز زا یاهشوگ و سردم

یراذگنوناق طیحم و روشک هرادا ،راک طیحم ،یگدنز یلصا یاهطیحم رد نید یارب یهاگیاج دوجو مدع

یگژیو یدام رکفت

یسانشبیسآ

 ماخ داوم تروص هب هئارا

لیکشت و یمالسا و ینید بالقنا کی ثودح نید یانبم رب یعتجا و یسایس ماظن کی

یدام مظتنم رکفت سکش مهرد

ایند حطس رد ثیداحا و نآرق تایآ راشتناقادصم

یمالساریغ هچ و یمالسا هچ ینید لیاسم رد یرگنزاب و نید هب ایند هجوترثا

 هیبشت

میقتسمریغ تروص هب یمالسا بالقناأشنم

 نآ راثآ زا یرثا ندنایقاب و تیونعم ینکهشیر

تیونعم دشر تیعقاو ندشنشور زا یریگولج

تساوخ  نمشد

بسانمهنیمز

زورما دوجوم ماهفتسا و زاین روخارف هب رضاح خساپ دوبن

رخاف یاهسنج و میظع نداعم دوجو اب رازاب رد ندرکجرخ یارب لوپ شادن

ً اتقیقح قیقحت و هدشهبرجت هلاسرازه دتم یعیش هدیچیپ هقف صوصخ هب و روآتفگش

 یگدنز لئاسم کتکت هب باوج هئارا

تیفیک
ناوارف یاهشسرپ هب خساپ یارب یلیاسو ندو مهارف

 نآ هب هنوگدالوپ نداد شیارآ و یعتجا ماظن و رکف و بتکم کی هب ییادخیب و یرگیدام لیدبت

یدام رکفت یوهایه و رابغودرگ رد _ مالسا صوصخ هب _ ینید تارکفت و مالسا ،تیونعم دشر فقوت مدع

سشنورف زا سپ تیونعم ییادوخ )یدام رکفت( ادصورسرپ نافوط نآ

یسابع روصنم طسوت ک گنس زا هدشهتخاس نتخاس ندشبوذ لثم  یدام رکفت فر نیب زا

 یدامرکفت رظن زا زیچره ندوبانف هب موکحم

 قالخا و لمع و رکف هزوح رد یونعم هدیدپ ره اب هلاس اههد هلباقم

یگدنز هرادا هار ناونع هب ایند یهمه هب هئارا

یریگهجیتن

زورما یگدنز تالاؤس هب ییوگخساپ رد یناوتان یمالسا میظع عبانم شادرایتخا رد دوجو اب

یجراخ و یلخاد یاهزاین  هب خساپ یارب یملع یاههزوحرد دوجوم یراج لاور تیافک مدع

هعیش یلع هقف ندوب رتقیمع و هدیچیپ ،ینف رایسبزایتما تنس لها ناردارب هقف هب تبسن

اهألخ و اهزاین ندرکرپ یارب ماکحا و فراعم ناشوج یاههمشچ دننام ییاهناسنا خاس
لحهار  یرکف ناوارف تاناکما و هیملع یهزوح یوق یدنبناوختسا زا هدافتسا

اهلاؤس و اهزاین عفر یارب نآ رد دوجوم یونعم و

یگژیو
 هدمآرد ندعم زا الطرصنع دننامماخداوم

یمالسا میظع عبنم

نآ قیاقح زا عالطا و نید یریگارف هب مدرم قوش

دیؤم

نیناوق و ماکحا زا یهاگآ یارب ناناوج قایتشا نید هیحان زا ماظن راظتنا دروم ناوارف

یمالسا فراعم زا عالطا یارب ام نارظنبحاص و اهیهاگشناد و ناناوج قایتشا

یداقتعا و یرکف یاههیاپ زا یهاگآ یارب ناناوج قایتشا هعماج رد یعتجا ماظن طسوت هدمآ دوجوب زیچ نآ

رثا یدام رکفت

)ع( مولعلارقاب يگنهرف داينب بالط و الضف ،نيلوئسم ،ديتاساراديد ردىمالسا بالقناّمظعم ربهر تانايب
1368/11/01

حابصم یاقآ طسوت )ع( مولعلارقاب داینب سیسأترثا
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)ع( مولعلارقاب يگنهرف داينب بالط و الضف ،نيلوئسم ،ديتاساراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب
1368/11/01

زورما یاهزاین هب وگخساپ تاسسؤم ندشرتدایز

یگژیو

ققحم هنو

 ایند هدنیآ هرابرد دارفا ینارگن عفر و ناوارف یاهزاین هب ییوگخساپ یارب اههزوح رگید و مق هیملع یهزوح یمومع یزیرهمانرب

حرط تلع

ام هفیظو

زاین و نامز بسح هب اههزوح رد مزال روطت داجیا

یربهر تاراظتنا

همزال

یگژیوقح هار رد هسسؤم و مولعلارقاب هسسؤم

 دیفم و تکرباب

 تبقاعشوخ

دیلقت لباق

ینادردق لباق


