
 عزیزان محترم

 بً مراصم مقدس تعمید ٌمراي با شام آخر بضرپرصتی دکتر االٌیات آقای ٌاوش یورگه کوتضىر خوط آمدید

 جِت اطالع ؽوب عضیضاى

عتبیؼ ّ ًیبیؼ هیجبؽذ ًَ دفتش اهْس   هغْلیي هحتشم کلیغب اص هب ایشاد گشفتَ اًذ کَ کلیغب هحل اجشای هشاعن

قبی کْتغٌش ًبهَ ای گلَ هٌذ هجٌی ثش ایٌکَ هتقبضیب ى اهش آضی اعتب ى ثشای اداسی ّ ُوچٌیي اص کلیغبی هشک

سا ًبقـ ّ غیشخْاًب اسعبل هیذاسًذ فشعتبدٍ اًذ ّ ثَ ّی تزکش دادٍ اًذ   جِت تؾکیل پشًّذٍ  تعویذ هذاسک الصم

.دس تبثلْی اعالًبت هْجْد اعت  َ، ایي ًبهؾب ى ًیض ثَ ثٌذٍ یکَ ا  

جب یغتی جِت ُشگًَْ هتقبضیب ى هی ضوٌآ .ًخْاٌُذ ؽذ  ّ عٌذ تعویذ فبدسسعیذگی   هذاسک ًبقـ دس آیٌذٍ ثَ

.سؽیْ ؽتشا عَ هشاجَ کٌٌذآی خْد ثَ دفتش هشکضی دس خیبثب ى ُبضبًیبصُب ّ تقب  

 ُوْطي عضیض

 .آهذ ّسفت ؽوب ثبخجش ُغتین ُبی عٌگیي ًغجت ثََ ثب تْجَ ثَ ایٌکَ هب اص هؾکالت ّد ّسی ساٍ ّ فشف ُضیٌ

 03.21  دقیقَ تب عبعت 03.21  اص عبعت   لزا اص هغئْلیي هحتشم خْاُؼ کشدین ثَ هب ایي اجبصٍ دادٍ ؽْد کَ

.ْاًذٍ هیخْاٌُذ اختقبؿ دادٍ ؽْد دقیقَ ثَ هتقبضیب ى غغل تعویذ ّ کغبًی کَ تبییذٍ ّ یب ًبهَ پذس خ  

ًظن ّآساهؼ کلیغب هخقْفآ پظ اص اتوبم هشاعن ّیب   فشاد ّ ثش ُن صدىکَ اصدیبد ا ٍِبی اخیش هؾبُذٍ ؽذُدس هب

آیٌذ هغئْلیي سا ثفکش اًذاختَ کَ ی ثب دیش آ هذى خْد ثَ هشاعن کَ فشفآ فقط ثَ جِت دسیبفت تبییذٍ ثَ کلیغب ه

  تالصم ثزکش اعت دس فْست عذم سعبیت ًظن ّهقشسات ّهخقْفآ سعبی .ٌگًَْ تقویوبتی سا اتخبر ًوبیٌذ ای

کل اص هحیط کلیغب ثشداؽتَ َ آداة ّسعْم کلیغب یی اهکبى ایي هیشّد کَ دسآیٌذٍ سعیذگی ثَ ایٌگًَْ دسخْاعتِب ث

یب ى ثب سفتبس ّکشداسخْد ضوي قذسداًی اص ثشادساى ّخْاُشاى آلوبًی ّکلیغبیی ضلزا ؽبیغتَ اعت هب هتقب  .ؽْد 

جی کَ دس سّص اجشای هشاعن ؽوب سا یبسی هیٌوبیٌذ ّ ُوچٌیي اص خبدهیي داّطل ّ کَ دس اختیبسهبى گزاؽتَ اًذ

شس خْدهب ى توبم ضکَ دس ًِبیت ثَ  ،ْ ؽبیغتَ ای اعتفبدٍ کٌینحًَ ثؽذٍ اهکبًبتی سا کَ دس اختیبسهب ى گزاؽتَ 

یط کلیغب هح  ساهؼآّثٌبثشایي قجل اص ؽشّع هشاعن دسخْاعتِبی خْدسا اسائَ دُیذ ّدس سعبیت عکْت  .ًؾْد 

.دقت داؽتَ ثبؽیذ کَ ثعذ اص اجشای هشاعن ثَ تقبضبُب سعیذگی ًویؾْد .کْؽب ثبؽیذ   

 دس ُویي جب

    لی ثشای اهش هقذط تعویذ تؾشیفاص فشفت اعتفبدٍ کشدٍ ّ ثَ اطالع آى دعتَ اص افشادی کَ ثذّى ثجت ًبم قج

س پشًّذٍ پٌبٌُذگی خْد هیخْاٌُذ اعتفبدٍ ًوبیٌذ دچبس هیشعبًین کَ اگش اص اهش تعویذ ثجِت پیگیشی اهْ ذآ ّسً هی

ؽوب دعْتٌبهَ جِت هؾبسکت دس اهش هقذط تعویذ  ثجت ًبم کشدٍ تب ثشایلزا ثِتش اعت اّل . اؽکبل خْاٌُذ ؽذ 

ؽخقی سا کَ خذاًّذ هِشثب ى ثجِت اهش هقذط   دقت داؽتَ ثبؽیذ کَ هب ثَ خْد اجبصٍ ًویذُین .اسعب ل ؽْد

 6هبٍ ّ 2اًذ ثَ ثِبًَ ُبی اهْساداسی ّدفتشی ّ یک هؾت کبغز ثبصی ّ یب ثَ ثِبًَ ُبی کالعِبی تعویذ فشعتبدٍ 

بئل دًیْی هثل قجْلی دس هبٍ آهْصػ اص هحشاة هقذط آة تعویذ ّی سا پظ ثفشعتین ّیک چٌیي اهش هِن سا ثب هغ

 .گبىب سثخؾٌذٍ هیذُذ ًَ دس ًضد هب ثٌذاًغبى اهتحب ى خْدسا دس ًضد پشّسدگ . صینهْصؽی ثَ تبخیش اًذاآکالعِبی 

اگش ّ  ،ؽک ّ تشدیذ َپظ دس اجشای حکن ایؾبى جبی ُیچگًْ ،فشاهْػ ًکٌین کَ اهش تعویذ حکن خذاًّذ اعت

تٌِب َ این هب ً ًفش تعویذ ؽًْذٍ داؽتَ 01 ّدهؾبُذٍ ؽذٍ کَ دس یکوبٍ تب حذ ُبثبس.ؾْد جبیض ًیغت یهیؾْد ًّو ،اهب

تعویذ گشفتَ اًذ ّ  کؾیؼ هشدم هحتشم 2ثَ تعذاد کؾیؾب ى تعویذ دٌُذٍ افضّدین ّثب  کغی سا پظ ًفشعتبدٍ این ثلکَ

.بًْادٍ ثضسگ عیغی هغیح ّاسد ؽذٍ اًذ کَ ثَ ُوگی تجشیک گفتَ ّهجبسک اعتثَ جبهعَ ّ خ  

کَ دس ٌُگبم  نذاًیهی .ذعضیضاى تعویذ ؽًْذٍ هب خبدهیي داّطلت سا دس ٌُگبم تعویذ خْد لطفآ فشاهْػ ًفشهبییذ ّ ثشایوب ى دعب کٌی

.ثٌذٍ دس ًضد خذاًّذ دس آ عوبى جؾي ّ ؽبدهبًی ثشقشاس اعت ۀخبطش تْثَ تعویذ ث  

 .رحمت خداوند وناجی بشریت برمابندگان افزون باد


