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﹫︪﹊︧﹢︑︀ن  ︡، ︑︺︡ادی از ا︨︀︑﹫︡ و︎  ︀ز﹝︀﹡﹩ و ︣﹁﹥ ای ﹝﹠︐︪︫︣  ﹞︀ره ︧︀︋︣س در ﹝﹫︀ن ا︫︐﹫︀ق ﹨﹞﹊︀ران︨   ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ در ز﹝︧︐︀ن 1377، او﹜﹫﹟︫ 
︖︀دی ﹡︥اد و د﹍︣ا﹡﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا︪ــ︀ن، در︋﹫﹟ ﹝︀ ﹡︊﹢د﹡︡ ︑︀ ︔﹞︣ه ﹁︺︀﹜﹫️ دا﹡︪︖﹢︀ن ︫︀ن را   ︨﹟︧ ،﹩﹡︀﹁︣︻ ﹏﹫︺﹝م ا︨ــ﹢︣﹞ ︡﹠﹡︀﹞ ﹤﹁︣

︋︊﹫﹠﹠︡؛ ﹋﹥ ︮︡ا﹜︊︐﹥ ︀د︫︀ن در ︫﹞︀ره ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︖﹙﹥ ﹎︣ا﹝﹩ دا︫︐﹥ ︫︡. 
 ︀﹡آ ︀ ﹠︣ا﹡﹩ ﹋︣د﹡︡،︋   ︨،️︊︨︀﹠﹞ ﹤ ︡، ︻︡ه ای از ا︨ــ︀︑﹫︡︋   ︫︪︣︐﹠﹞ 1389 ︤﹫︀ ــ﹞︀ره ︧︀︋︣س در︎   ︫﹟﹫﹝﹨︀︖﹠  ︎﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨ ،︡︺ ــ︀﹜﹩︋   ︨︡﹠
﹢د﹡︡ را ﹎︣ا﹝﹩ دا︫ــ︐﹠︡، ﹝︀﹡﹠︡ ︗﹠︀ب د﹋︐︣  ︣ای ﹝︖﹙﹥ ﹡﹢︫ــ︐﹠︡ ﹋﹥ در آ﹡ ︀︀د ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ در ا﹟ ا︔﹠︀ از د︨ــ️ ﹝︀ ر﹁︐﹥︋   ︋﹩︀﹨ ﹤﹛︀﹆﹞ ــ︡ و  ︫﹢﹍︐﹀﹎

فضل اهللا ا﹋︊︣ی ا︨︐︀د حبيب اهللا︑﹫﹞﹢ری و د︤︻ ︣﹍︤ان. 
و ا﹠﹉ ﹋﹥ ︮︡﹝﹫﹟ ︫﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ در ︋︀ر 1398 ا﹡︐︪︀ر ﹝﹩ ︀︋︡، ︫︀﹨︡ ﹋﹢چ ︻︤︤ان د﹍︣ی از ا︀︗ ﹤﹋ ﹜﹫︐︧﹨ ﹤﹚﹁︀﹇ ﹟︪︀ن ︋︣ای ﹝︀ ︋︧﹫︀ر ︋︧﹫︀ر 
﹠︖︀﹨﹞﹫﹟ ︫﹞︀ره ا﹡︐︪︀ر ﹝︖﹙﹥ ︨ــ﹠︣ا﹡﹩ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ و ا﹠﹉ ︋﹥ د︀ر ︋︀﹇﹩ ︫︐︀﹁︐﹥ ا﹡︡، ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا︨︐︀د ﹝︭︴﹀﹩  ︠︀﹜﹩ ا︨ــ️. ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ در ﹝︣ا︨﹛︎ 
︻﹙﹫﹞︡د، د﹋︐︣ ︾﹑﹝︣︲︀ ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋﹫︡﹎﹙﹩، د﹋︐︣ ا﹞︡ ز﹠﹩، و و︣ا︨︐︀ر ارز︫﹞﹠︡ ﹝︖﹙﹥ ﹝︣﹢م ︗﹞︪﹫︡ ار︗﹞﹠︡، و د﹍︣ ﹨﹞﹊︀ران و ا︻︱︀ی 

︣﹁﹥ ﹋﹥ دو︨️ دارم در ا﹟ ﹁︣︮️ از آ﹡︀ ﹡︀م ︋︊︣م و ︀د︫︀ن ﹋﹠﹛.
️ ﹋﹢ش و ا︠﹑﹇﹩ و ︣﹁﹥ ای، ﹝︣﹢م ︨﹫︀﹝﹉ ︗﹢ا﹡﹛︀︨ ﹤﹋ ،️︊︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ را ︋︣ ︻︡ه  ︣دار و ︨ــ﹋ ️ ر﹁﹫﹅ ︫ــ﹀﹫﹅، ﹨﹞﹊︀ر در︨
دا︫ــ️. ︀دش ︋﹥ ︠﹫︣ ︋︀د؛ ﹝︣﹢م ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︋﹫﹉ ︎﹢ر از ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ و ︻︱﹢ ︫﹢رای ︻︀﹜﹩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و از ︠︡﹝︐﹍︤اران ︫︣︿ و در︨︐﹊︀ر 
️ ﹋︩، ﹝︣﹢م ا︮︽︣ ﹨︪ــ﹩ ﹋﹥ ︫ــ︣﹉ ﹝﹣︨︧﹥ ︋ ﹩︨︣︋︀︧﹞﹠︡ ︋﹢د، و ﹝︣﹢م  ﹝︡ار و ز﹞ای ︠﹢ش ︠﹙﹅ و ﹝︣د ﹤﹁︣ ﹜﹨ ؛﹩وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی ودارا

 .︡﹠︐︧﹫﹡ ︀﹞ ﹟﹫︋ ﹉﹠ا ﹤﹋ ︣﹍︤ان د︤︻ ﹩︱︺︋ ︀ی ︨︍﹥ و ﹝﹙️ و﹊﹡︀︋ ﹅︊︨ا ﹏﹞︀︻︣︡﹞ و ﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ﹤︺﹞︀︗ ︣ی از ا︻︱︀ی﹢﹠﹞ ︨︀︨︀ن
︠︡او﹡︡ ﹨﹞﹥ ا︪︀ن را ر︀﹞︣﹁ ️﹝︡؛  انشاءا هللا.

 ﹋︧ــ﹩ ﹥ ﹝﹩ دا﹡︡ ︀︫︡ و﹇︐﹩ ︮︡و︎﹠︖︀﹨﹞﹫﹟ ︫ــ﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ در د﹨﹥ اول ﹇︣ن ︎︀﹡︤د﹨﹛ ﹨︖︣ی ︫﹞︧﹩ ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ︫﹢د ﹝﹟ و ︑︺︡اد د﹍︣ی از ﹨﹞﹊︀ران و 
﹨﹛ ︣﹁﹥ ای ﹨︀ ﹡﹫︤ ︋︀ر ︨﹀︣ ︋︧︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.

 ️﹫﹛﹑ دا︫ــ︐﹥ ام ︻︢ر︠﹢ا﹨﹩ ﹋︣ده و ﹤﹋ ﹩︀﹨︣﹫︭﹆︑ ر، ﹋﹢︑︀﹨﹩ ﹨ــ︀ و﹢︭﹇ ﹏﹫﹛ای ﹨ــ︀ی ︠﹢د ︋﹥ د ﹤﹁︣ ﹜﹨ ︤ان، ﹨﹞﹊︀ران و︤︻ ﹤و ︎﹫︪ــ︀︎﹫︩ از﹨﹞ــ ﹉﹠ا ﹜﹨
﹝﹩ ︵﹙︊﹛. ︋︧﹫︀ردو︨️ دارم ︑︀ ︨﹠️ ︎︀︨︡ا︫️ ︎﹫︪﹊︧﹢︑︀ن و ا︨︀︑﹫︡ ︧︀︋︡اری ︋︣ای ︑︪﹢﹅ ︗﹢ا﹡︀ن و آ﹠︡ه ︨︀زان ︣﹁﹥ در ا﹟ ﹝︖﹙﹥ وز﹟ ︑︡اوم ︀︋︡؛  انشاءا هللا. 

﹟َ﹫﹝ِِا ُ︣ ُ︣ ا﹜ ﹫ْ َ︠  َ️ ْ︣ َ﹜َ﹠︀ َواْرَْ﹞َ﹠︀ َوَأ﹡ ﹀ِ︾ْ︀﹁َ ︀ ︋َُ﹠︀ آَ﹝﹠ُ َر
«آ﹥ 109 ︨﹢ره 23 ﹝﹣﹝﹠﹢ن»

︎︀︨︡ا︫️ ︎﹫︪﹊︧﹢︑︀ن و ا︨︀︑﹫︡︎︀︨︡ا︫️ ︎﹫︪﹊︧﹢︑︀ن و ا︨︀︑﹫︡
︧ــ︀︋︣س  ﹤﹚︖﹞ ن  ︀︎﹥ ﹎︢ارا  ︀︋ ︧ــ︀︋︣س﹎﹀︐﹍﹢   ﹤﹚︖﹞ ن  ﹎︢ارا  ﹤︀︎  ︀︋  ﹢﹍︐﹀﹎

آقاى سيدمحمدرضا فاطمىآقاى سيدمحمدرضا فاطمى
ِ︡ و︗﹢ِد ︫︣اِ︳ ﹝﹠︀︨︉ و ا﹝﹊︀﹡︀ِت ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ا︨️؛ و ︋﹥ ﹇︀︻︡ه ﹝︐︀ج ︗﹞︺﹩، ﹋﹥ در﹨﹞﹊︀ری ︡﹊︀︋﹍︣، ﹋︀ر را  ِ︡ و︗﹢ِد ︫︣اِ︳ ﹝﹠︀︨︉ و ا﹝﹊︀﹡︀ِت ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ا︨️؛ و ︋﹥ ﹇︀︻︡ه ﹝︐︀ج ︗﹞︺﹩، ﹋﹥ در﹨﹞﹊︀ری ︡﹊︀︋﹍︣، ﹋︀ر را ا﹡︐︪︀ر ﹡︪︣﹥ ﹨︀ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹡︖︀م ﹨︣﹋︀رد﹍︣ی، ﹡﹫︀ز﹝﹠ ا﹡︐︪︀ر ﹡︪︣﹥ ﹨︀ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹡︖︀م ﹨︣﹋︀رد﹍︣ی، ﹡﹫︀ز﹝﹠

آ︾︀ز ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡﹠︡. آ︾︀ز ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡﹠︡. 
 ﹅﹆︑ ،و ا﹝﹊︀﹡︀تِ ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر را، در﹝﹫︀ن ﹝︡ارک و﹝︧︐﹠︡ات ︗︧︐︖﹢ ﹋︣د؛ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ﹁︣دی و ︗﹞︺﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ر را ︳︡ه، ︋︐﹢ان ︫︣ا﹠در آ ﹩︀﹡︀﹞ا﹎︣ ز ﹅﹆︑ ،و ا﹝﹊︀﹡︀تِ ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر را، در﹝﹫︀ن ﹝︡ارک و﹝︧︐﹠︡ات ︗︧︐︖﹢ ﹋︣د؛ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ﹁︣دی و ︗﹞︺﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ر را ︳︡ه، ︋︐﹢ان ︫︣ا﹠در آ ﹩︀﹡︀﹞ا﹎︣ ز

︋︪﹫︡﹡︡؛ ︑﹠︀ ﹝﹩ ︫﹢د در ︠︀︵︣ات آ﹡︀ ﹋﹥ در ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹝︪︀ر﹋️ دا︫︐﹥ ا﹡︡، ︗︧︐︖﹢ ﹋︣د . ︋︪﹫︡﹡︡؛ ︑﹠︀ ﹝﹩ ︫﹢د در ︠︀︵︣ات آ﹡︀ ﹋﹥ در ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹝︪︀ر﹋️ دا︫︐﹥ ا﹡︡، ︗︧︐︖﹢ ﹋︣د . 
از ﹨﹞﹫﹟ رو ︋﹢د ﹋﹥ از ︗﹞︺﹩ ﹋﹥ در آ︾︀ز ﹡︪︣﹥ را ︨︣ و ︨︀﹝︀ن داد﹡︡، ︠﹢ا︨︐﹫﹛ ︑︀ از ا﹡﹍﹫︤ه ︫︀ن ︋︣ای ا﹡︐︪︀ر︧︀︋︣س ︋﹠﹢︧﹠︡؛ از ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و از ﹨﹞﹫﹟ رو ︋﹢د ﹋﹥ از ︗﹞︺﹩ ﹋﹥ در آ︾︀ز ﹡︪︣﹥ را ︨︣ و ︨︀﹝︀ن داد﹡︡، ︠﹢ا︨︐﹫﹛ ︑︀ از ا﹡﹍﹫︤ه ︫︀ن ︋︣ای ا﹡︐︪︀ر︧︀︋︣س ︋﹠﹢︧﹠︡؛ از ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و 

︩ ︋︣ده ا﹡︡ و ادا﹝﹥ داده ا﹡︡.  ِ︣ آن را ︎﹫ ️ ︻︀﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، ︑︀ آ﹡︀ ﹋﹥ در ︑︡ارک ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︀ و ︵︣ا﹩ ﹝︖﹙﹥، ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ ا﹡︡ و آ﹡︀ ﹋﹥ ﹋︀ر﹡︪ ﹫﹨ ︋︣ده ا﹡︡ و ادا﹝﹥ داده ا﹡︡. ا︻︱︀ی ︩ ِ︣ آن را ︎﹫ ️ ︻︀﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، ︑︀ آ﹡︀ ﹋﹥ در ︑︡ارک ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︀ و ︵︣ا﹩ ﹝︖﹙﹥، ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ ا﹡︡ و آ﹡︀ ﹋﹥ ﹋︀ر﹡︪ ﹫﹨ ا︻︱︀ی


