
۳ زا ۱

لود هتفه میرکت
ت

 حلود هجفه ضیضغ یاذهؼ دای حؼاذیماشگ

 مچشپ ناىنغ هة رنهاة و ییاجس ذیهؼ مان صاضجهالیلد
یمالظا ماظن و حلود یؽمطخ هذننکنییػث

حلود هة ذیذج لاظ صاغآ و لاظ کی نایاپ ییىگکیربث

 وس ِؾیپ ذفلم و هذؼ یط هاس ندشکن ػىماشف فذه

داوح
جه رد هداد خر ث

 قارع روشک هعومجم و ف

اهلد هة مغ لیمدث شدا

یةایصسا
 فجن ؿىفخة قاشغ سد شگلاغؼا نایماظن صوشما تاماذكا 

ینذؽن ػىماشف و ساگذنام ِهایظ طالن وضج

 فجن سد ام حلم یخیساث یاهساگدای هة مجاهثحیمهاحلغ
 اهنآ حیمها نتفشگشظن سد نوذة

حیمىکدم مغسیلغ قاشغ سد بىکرس و سوص حظایظ ندشةؾیپ
 یناعنا یاهسایػم و یمىمغ ساکفا شظن صا حظایظ نیا 

 فجن حیمها

 یایند همه هة ساگضیهشپ و هجعجشة یاملغ سوذـ و ػسوشپ
 هاگؽناد کی ناىنغ هة فجن سد لاظساضه تذم سد مالظا

هجىث لدم ناىنغ هة )ع( نینمؤملاشیما ذكشم دىجو
 نایػیؼ ؿىفخة و ناناملعم یاهلد 

 اکیشمآ ماظن هة اظشفحكاط یاههةرض نذؼ دساو
شدا

یمالظا حما اة اهییاکیشمآ نیة تشفن میمغ هسد داجیا

 بىکرس و سوص حظایظ حیلفىم و یساگذنام مذغینیةؾیپ

 اکیشمآ صوشما حعم و یؼان ناسازگجظایظ یمهفنیشیگهجیجن
قاشغ سد ناؽطلغ حظایظ یشیگیپ سد اهنآ ناناتیجؽپ و

 قاشغ مىلظم حلم اة یلذمه و یدسذمه صاشةا

 ناشگلاغؼا یاهساک ندشک مىکدمام خظاپ

 یگؽیمه حنظ ؾیامن هة حتعن یساوذیما صاشةا
ذنواذخ یىظ صا مخ صا حیامخ

یرخآ
یلوئسم لاس ن

لود ت
متشه ت

مهم لئاعم

 مدشم هة دىخ یاهساک ػساضگ یاشة لاعما حكو صا یؽخة فرص

حلود شمغ هذنامیكاة لاظ کی سد اهحیىلوا نتفشگشظن سد

و ینىناك یاهػوس صا فاشدنا ،یلام داعف اة هصساتم
ییاشجا هاگجظد فلجخم حىطظ سد دىجىم یكالخا یاههنخس 

 هػظىث اة حلاذغ یهاشمه هنیمص سد ماظن یسوآىن هة هجىث
یذیلىث و یدافجكا یاهحیلاػف همه سد یدافجكا ذؼس و

یلک یاهحظایظ نذؽن باهجلا ساچد
یساک یاهحیلاػف شییغث شدا سد 

ناموشدم قىلخ صا عافد و اهناىج ،مدشم هة هیکث

 و ػالث ناضیم ،ساک هضیگنا نتفاین توافث
 حیلىئعم لاظ نیشخآ و صاغآ سد حلود حمه

 ساک نذؼقكانناذلف هجیجن

مکدم ییانةشیص یاهحظایظ یاشجا و نیوذث
 هذنیآ سد ذػة داشفا یاهساک سد صوشما یاهساک یسازگشیدأث لیلد

 حلود حیلىئعم هسود نایاپ اة اهحیلىئعم نایاپ مذغ لیلد

 و ةمایللا مىی یلا اهة لمغ نَم شجا و اهشجا هل ناک ةنعخ ةنظ  ّنَظ نم
ةمایللا مىی یلا اهة لمغ نم سصو و اهسصو هیلغ ناک ةیئظ ةنظ ّنَظ نَم ذیؤم
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فذه

ناگذنیآ طظىث اهحظایظ نیا یاشجا ساخجفا و باىد سد حکرشهشمث

حظا حمذخ و ساک یاهصوس ،اهصوس و اههام ،اهلاظ همهحلغ

 هة حتعن حلود یامغا حیالس طاعخا
 هلاظ ۸ ای ۴ هسود سد هنافلخم ػالث و ساک

 صا لاػجم ذنواذخ حیالس هة حتعن نانیمطا
 حلود یامغا ساک لىفدم

 مدشم یگذنص سد حلود یاهػالث جیاجن نذؼ طىعدم

ملدث هشمث

تسورض
 هذنیآ یاشة ماظن یلک یاهحظایظ ساشمجظا و مواذث موضل

اهحلود همه سد سىؽک

یشیگ هجیجن
 ذیاتن اهحلود حفس و ذمآ اة ماظن ذمآساک و لاػف هغىمجم

ذنک اذیپ حیىلث ضج یشییغث هنىگچیه

ماظن نیا شمغ صا یؽخة کی اهام صا ماذکشه یساک هسودحلغ
حظا هداد ؿافجخا دىخ هة اس 

ام هفیظو

یگژیو



۳ زا ۲

یرخآ
یلوئسم لاس ن

لود ت
متشه ت

مهم لئاعم

 مدشم هة دىخ یاهساک ػساضگ یاشة لاعما حكو صا یؽخة فرص

حلود شمغ صا هذنامیكاة لاظ کی سد اهحیىلوا نتفشگشظن سد

 و ینىناك یاهػوس صا فاشدنا ،یلام داعف اة هصساتم
ییاشجا هاگجظد فلجخم حىطظ سد دىجىم یكالخا یاههنخس

 و هػظىث اة حلاذغ یهاشمه هنیمص سد ماظن یسوآىن هة هجىث
یذیلىث و یدافجكا یاهحیلاػف همه سد یدافجكا ذؼس

یلک یاهحظایظ نذؽن باهجلا ساچد
یساک یاهحیلاػف شییغث شدا سد 

ناموشدم قىلخ صا عافد و اهناىج ،مدشم هة هیکث

 و ػالث ناضیم ،ساک هضیگنا نتفاین توافث
 حیلىئعم لاظ نیشخآ و صاغآ سد حلود حمه

ییانةشیص یاهحظایظ یاشجا و نیوذث

 تلود تیئه یاضعا و روهمج سیئر  رادید رد یمالسا بالقها مظعم ربهر تاهایب 
1383/06/04

 تسورض
 یربهس اة هعلج سد یفاک حـشف دىتن
 هجفشگماجنا یاهساک ػساضگ نایة یاشة

 ،نیلىئعم ییىگخظاپ شهظم ،ییىگخظاپ لاظ سد
حظا مدشم هة ػساضگ هئاسا  حیمها حلغ

قاذفم
 هذؼ ماجنا یاهساک نایة و میظشث ،یصاظهمانشة

هذؽن ماجنا و هذؼ ماجنا یاهساک یاشة نىجظ ود داجیا
 مدشم هة نآ هئاسا و هذنام ماکان ای 

 لمػلاغکغ
مدشم

  حلود حمذخ و ػالث هة حتعن مدشم یظانؼسذك

 سد هجفشگتسىـ یاهػالث ندىة سزغ
هشمث هذؽن ماجنا یاهساک یاشة اهحتذم نىجظ

انػم  ماظن هة حلود ذة و بىخ یاهساک ملػث  ماظن صا حلود دشکلمغ ندىتناذج لیلد

 تاماضلا

 مدشم هة نؼوس و حظسد ،هناكداـ ػساضگ نایة

 هدادلیىدث و هجفشگلیىدث حیػلو ندشک قخؽم

ػساضگ نالثا سد حكد رثکاذخ یشیگساکة

ههتؼ مدشم شظن صا حكاذـمذغ و حكاذـ نذنامهذیؼىپ
 هشمث

نایة و  هجهل قذـ شدا سد مدشم دامجغا ثلج
 نیلىئعم طظىث اهحیػكاو 

 اهباخجنا نذؼمک و ساکهمادا نامص و اهصاذنامؽچ نذؼهاثىک تسورض

بىچساچ

 هجؼزگ لاظ هظ ای ود سد هذؼ عورش مامت همین یاهساک مامتا

ساشمجظا ذنمصاین و هذؼ عورش هصاث یاهساک ساشمجظا

  هذیاف مامت همین یاهساک مامتا هذهاؽم شدا سد حیلفىم طاعخا داجیا

 ملغ ذیلىث و تالیلدث ساک

 ملغ و حػنـ طاتثسادساىم

یثالیلدث ضکاشم و اهکساپ

 تسورض
حلود دایص ػالث نیغ سد یلام داعف هة طىةشم یلاخ یایاوص هذهاؽم

 تاماضلا

 خظاس و یذج مضغ

کشدث و لمغ

یشیگلاتند

كامغا مذغ

یلػف حیػلو حلود هغىمجم سد مضغ دىجو هذهاؽم

 هنافلخم یاهحیلاػف هغىمجم شة داعف یسازگشدالیلد
ییاشجا هاگجظد

نامأىث حلاذغ و هػظىث ،یمالظا ماظن مطنم لیلد

اههنیمص

حلود مجخ ؾهاک

یصاظیـىفخ هلئعم

یدافجكا لئاعم هة یلک هاگن

یجلود و ینواػث ،یـىفخ ؾخة نایم ؼةانم میعلث

ساذؽه
 هشیخر باعخ و یجلود ؼةانم میسضث هنیمص سد طاشفا صا یشیگىلج

انػمحظایظ نیا یجظسد نیغ سد یـىفخ ؾخة هة یصسا
 اهیگداجفا ثلغ ناربج هة ءافجکا

یـىفخ ؾخة هة یجلود ؼةانم میسضث میشط صا

ینواػث ؾخة حیىلث
 تاماضلا

 مىمغ حدلفم حیاغس لیلدؼةانم میعلث شیعم سد حلود یاهییاساد و لاىما ظفخ

ایند سد هػظىث و حلاذغ جیاس هیشظن لةالم هطلن

 حلغ
 حلود طظىث هذؽن ماجنا یاهساک ندىتن یذمغ

داعف اة نذؽن هصساتم هجیجن سد اهساک همه نتفس سذه

ام هفیظو

یگژیو

 یفنم دشکلمغ سد حخاظشیص دىتن و تاناکما و ؼةانم دىتمک شیدأث

 حتذم یاههتنج شکر هة حتعن مدشم سىفث صا یشیگىلج
 ماظن یىظ صا یفنم یاههتنج نتفگن و



۳ زا ۳
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یرخآ
یلوئسم لاس ن

لود ت
متشه ت

 ػساضگ یاشة لاعما حكو صا یؽخة فرص
 مدشم هة دىخ یاهساک

حلود شمغ هذنامیكاة لاظ کی سد اهحیىلوا نتفشگشظن سد

 یاههنخس و ینىناك یاهػوس صا فاشدنا ،یلام داعف اة هصساتم
ییاشجا هاگجظد فلجخم حىطظ سد دىجىم یكالخا

 هػظىث اة حلاذغ یهاشمه هنیمص سد ماظن یسوآىن هة هجىث
یذیلىث و یدافجكا یاهحیلاػف همه سد یدافجكا ذؼس و

 یاهجیلاػف شییغث شدا سد یلک یاهحظایظ نذؽن باهجلا ساچد
ىن یاههاگذید و ذیذج یاهوشین نذمآ صا یؼان یساک

ناموشدم قىلخ صا عافد و اهناىج ،مدشم هة هیکث

 و ػالث ناضیم ،ساک هضیگنا نتفاین توافث
 حیلىئعم لاظ نیشخآ و صاغآ سد حلود حمه

ییانةشیص یاهحظایظ یاشجا و نیوذث

 صاذنامؽچ ذنظ سد هذؼ هذید یظایظ طخ ساشمجظا انػم

 لئاعم هة ذیذج هاگن و ساکجةا نتؼاذن داشیا
شکزث فذه دىجو تسىـ سد تایئاشجا و

هشمث
یغامججا و یدافجكا تذم ذنلة ساک هة دامجغا نیممث

 اهحظایظ تاتد هطظاىة سىؽک سد 

اهساک طاکػنا و اهدشکلمغ ،تاساهظا سد اهحظایظ تاتد هة هجىث ماضلا

یمالظا ماظن حظایظ ،مدشم هة هیکث  حیمها حلغ

 سىؽک سد ناموشدم صا عافد هضیگنا ندىة یمىمغحیػلو
ناموشدم هشیاد ؾهاک هة یساوذیما نیغ سد

 قاذفم هیامرس ناتخاـ یاهساکجةا و اههیامرس یِشگساک هة

سالاظمدشم یماظنً اجلیلخ ؛یمالظا یسىهمج ماظن یشیگهجیجن

و مدشم اة هاشمه حکشخ و مدشم هة هیکث
مالظا حیاذه بىچساچ سد اهنآ یاشة  انػم

هیامرس عاىنا
 یلام 

 ینهر و یشکف 

هناكداـ یاهػالث و هذنصسا تامذخ ندربن لاؤظ شیص
 اهدىتمک شطاخ هة حلود 

ام هفیظو
نیة و حلود نوسد سد لـاخیة تاؽكانم صا ضیهشپ

 ماظن هغىمجم سد و هیشجم و هننلمهىك 

شگید شةانم و اهنىتیشث ،تاغىتطم سد ناگذنیىگ ثطاخم

 نتفشیزپ نیغ سد حلود هذنصسا تامذخ ساکنا ندىة یفافنایة
نىگانىگ یاهؾخة سد اهقلن و اهدىتمک لیلد

 نذیظشپ ،تساظن ،نداد شکزث نایم طلخ مذغشکزث
هناففنم ییىگخظاپ و ذلن هلیظىة ماظن حیىلث یظفل یاهىگمىگة اة هناففنم ذلن و  ذلن حیمها

شخآ لاظ سد ذیذج یاهساک عورشیگژیو

 قاذفم

 یناینة و ذمآساک تسىـ هة قاچاك اة هصساتم

 یغامججا نیمأث و هافس تاسصو لیکؽث

یگنهشف خاشیم و یشگؼدشگ نامصاظ لیکؽث

ناشگساذیا داینة سد ناشگساذیا هة طىةشم یاهساک ؼیمجث

 مایپ
 شدا سد باللنا و ماظن نایاپ طاعخا مذغ

 یجلود نالىئعم طظىث حلود نایاپ

 حیمها حلغ ناشگید لیمکث و هدافجظا یاشة حلود طظىث اهساک یسازگناینة

سىؽک یاشة یلیلخ یشطخ ،قاچاك تسورض

یغامججا نیمأث و هافس تساصو ندىة موشدم تالتط هة شظان  حیمها حلغ

مهم لئاعم
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