بسم ا ...الرحمن الرحیم
با درود و سالم و عرض ادب به پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت حضرت بقیه
ا ...اعظم ارواحنا له الفداء و درود بر نایب برحقش رهبر و بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران و چشم امید مستضعفان جهان و سالم بر رزمندگان ظفرمند و
سلحشور و دلیر مردان پهنه گیتی که دست خداوند باالی بازوی آنهاست.
انا هلل و انا الیه راجعون

در زمانی قلم بر کاغذ می رانم که حیثیت اسالم و مسلمین در خطر افتاده و میهن عزیزمان یکه و تنها بر علیه
کفر و الحاد جهانی قد علم کرده و با آن به ستیز پرداخته است  .نشستن و خاموش ماندن را ننگ پنداشتم و از
میان دو چیز(بی آبرویی ،ذلت و خفت ) و( جنگ و سالح و کشته شدن) دومی را آنچه که شهیدانمان برایش
خون داده اند و میدهند برگزیدم که تا اصالتمان حفظ بماند ،اینک تمامی ابر قدرت ها و اقمار حلقه بگوش و
سرسپرده شان دست در دست هم برای کوبیدن ما که همانا کوبیدن اسالم است قد برافراشته اند .بر ما حرام است
که این ضربه را تحمل کنیم و دم بر نیاوریم  ،ما این درس را از مکتب مان از سرورمان حضرت حسین ابن
علی (ع) آموختیم ،همانگونه که حسین (ع) خالفت نابه حق یزید را تحمل نکرد ما هم این عنصر ناپاک و
طغیانگر(صدام کافر) را در منطقه تحمل نخواهیم کرد  .ماندن این موجود پلید نه تنها برای بشریت بلکه برای
تمامی جانوران روی کره زمین مضر است .او یک غده سرطانی است و باید برداشته شود و اال جهان را به
آتش و خون خواهد کشید  ،این ممکن نیست مگر در اتحاد جوانان غیور و مسلمان منطقه.
ما می بینیم که اربابانشان برای اینکه خودشان مستقیم دخالت نظامی کنند سعی در همه گیری این جنگ دارند و
ما ارتش آنها را به یاری حق دفن خواهیم کرد و گوش مالی حسابی خواهیم داد که دیگر قدرت عرض اندام در
مقابل مسلمانان نداشته باشند  ،کاری خواهیم کرد که هرکجا ایرانی و مسلمان دیدند لرزه بر اندامشان بیفتد و نای
برخواستن نداشته باشند.
ما در برهه ایی از زمان قرار گرفته ایم که همه بر علیه ما و ما با تنها و دست خالی در ظاهر ولی با دلی پر و
مملو از ایمان و ایثار بر علیه همه آنان می جنگیم  ،چون ما آنچه داریم برای تحقق اهدافمان می دهیم و اباهی
هم نداریم و مقصد و هدفمان تقرب به ایزد منان و خداوند سبحان و به کرسی نشاندن کلمه حق و عدل در پناه آن
هم از نوع اسالمی اش هستیم و برای احیای آن راهی جز جنگیدن و خون دادن و ایثار و گذشت وجود ندارد و
باید در این زمانه برای اثبات حرفمان که همانا مقصدمان است مبارزه نماییم  ،باشد که آنچه را که می خواهیم

از و شایسته ماست از آنان بستانیم.
و اما شما عزیزانم پدر و مادرم  :خود بهتر از این حقیر می دانید که باید از اسالم و مسلمین مظلوم نگاه داشته
شده دفاع کرد و حق شان را گرفت ،این ممکن نیست مگر با جنگیدن چون را حل دیگری وجود ندارد و باید با
زور حق را گرفت و دشمن را ادب کرد و به او گوش مالی حسابی داد تا بدانند که حمله به میهن اسالمی آن هم
کشوری که خداوند بر آن منت گذاشته و از میان آن اسوه ایی برانگیخت و ما را به آنچه داشتیم آگاهمان کرد.
بر ما تکلیف شد که از حیثیت مان  ،شرف و ناموس مان دفاع کنیم  .امروز ابرقدرت های جهان با هر ترفند و
حیله ایی می خواهند بر ما چیره شده و غلبه یابند ولی تا ما هستیم دشمن خواب اینها را می بیند و لکن این آرزو
را به دلش می گذاریم و آنها را آرزو به دل به گور خواهیم سپرد.
این را می دانم که شما احساسات دارید مهر پدری و مادری دارید ،فقدانم بر شما سخت می گذرد و رجاء داشتید
در اینده و در ناتوانی شما عصای دستتان باشم لیکن این از خدا بیخبران خواب راحت را از چشم مان ربودند و
زندگی آرام را از ما سلب کردند و من میبایستی بروم تا شما در آسایش باشید هر که مرد هست بایستی در این
راه برود.
گر مرد رهی میان خون باید رفت

از پای فتاده سرنگون باید رفت

بار خدایا ما را در راهمان و در هدفمان که انشاءا ...تعالی فی سبیل ا ...است استوار و مقاوم نگهدار و خونمان
را ( که برای احیای آنچه تو به ما دادی و از ما گرفتند و ما در طلب آن هستیم و نمی دهند و می جنگیم،کشته
میشویم و خون می دهیم تا تحقق بخشیم و تقرب جوییم ) از ما پذیرا باش.
مصیبت ها و گرفتاری ها را برای بازماندگانمان سهل و آسان گردان و ما را به وجود و کرم بی انتهایت ببخش
و بیامرز.
الهی این انقالب اسالمی را که از الطاف جلیله کرمت می باشد محافظت و آن را به انقالب حضرت مهدی عج
ا ...فرجه الشریف متصل گردان.
والسالم علیکم و رحمه ا ...و برکاته
شعبان مهاجر کرمانی

