بنام ا ...پاسدار حرمت خون شهیدان
ان ا ...یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کانهم بنیان مرصوص
ایي حقیش جعفش پَسهٌذ فشصًذ عسکشی هتَلذ 1431تا ضواسُ ضٌاسٌاهِ 698
ّشچٌذ کِ قلثن تاب ًَضتي دس هقاتل ضوا اهت ضْیذ پشٍس سا ًذاسد،
ٍصیت ًاهِ ام سا آغاص هی کٌن.
تِ ًام ا ...آسام تخص قلَب دسّن کَتٌذُ ظالواى ٍ ستوگشاى ٍ طاغَتیاى ٍ تا دسٍد ٍ سالم تِ یگاًِ هٌجی عالن تطشیت هْذی هَعَد (عج) ٍ تا سالم
تش ًائة تشحقص حضشت اهام ٍ تا دسٍد تِ اسٍاح پاک ٍ هطْش ضْذای گلگَى کفي ساُ حق ٍ عذالت ٍ آصادی اص ّاتیل تا حوضُ سیذ الطْذا ٍ اص
حوضُ سیذ الطْذا تا ضْذای کشتالی اتاعثذا( ...ع) ٍ اص ضْذای کشتالی حضشت اتاعثذا( ...ع) تا کشتالی خًَیي ایشاى سخٌاًن سا تا ضوا اهت ضْیذ
پشٍس آغاص هی کٌن .
قثل اص ّش چیض تایذ ّذف اص سفتي تِ جثِْ ٍ هثاسصُ تا دضوٌاى دیي خذا سا عٌَاى ًواین  ،اص آًجائیکِ قشآى تاسّا ٍ تاسّا ٍ کشاسا دس جٌذ جا هی فشهایذ
" ٍقتی دیي خذا تخطش افتاد ٍ پشچن اسالم اص سشتلٌذی گشایص تِ سشًگًَی تخَد گشفتِ است تایذ تِ جثِْ سفت ٍ تا دضوي هثاسصُ کشد حتی اگش تا
پای جاى ضخص ّن توام ضَد لزا دس چٌیي هَقعی کِ دیي اسالم تخطش افتادُ ایي حقیش تش خَد ٍاجة هی تیٌن کِ تِ سَی جثِْ تطتاتن ٍ ّوشاُ تا
دالٍس هشداى جثِْ تَحیذ تا ایي دضوي اص خذا تی خثش هثاسصُ ًواین ٍ اگش الیق تَدم تتَاًن دس جثِْ تا خَى خَد ،تِ سضذ دسخت پشتاس اسالم کوکی
کٌن ٍ تٌْا ّذفن جْت سفتي تِ هیذاى هثاسصُ فقط ٍ فقط ا ٍ ...تشای سضای حق تعالی هی تاضذ  ٍ .اها ّن اکٌَى صحثتی داسم تا خاًَادُ عضیضم ّ :اى
ای پذس ٍ هادس ،هي هی داًن داغ جَاى خیلی سخت است ٍ اگش تعذ اص ضْادتن گشیِ ٍ صاسی کٌیذ حق داسیذ چشا کِ یک عوش تا سًج ٍ سختی هشا
تایٌجا سساًذیذ ٍلی ضوا تایذ تِ ایي ًکتِ فکش کٌیذ کِ ای پذس ٍ هادسم ًکٌذ خذای ًکشدُ طَسی گشیِ ٍ صاسی کٌیذ کِ دضوي سا خَضحال کٌیذ،
اگش هی خَاّیذ اضک تشیضیذ تایذ قطشُ قطشُ اضکتاى تکاى دٌّذُ تاضذ ٍ تایذ طَسی تاضذ کِ عضیضاى دیگش سا تش علیِ هتجاٍصیي تطَساًذ.
ای هادس عضیضم ّ ،شگض ًاساحت هثاش چشا کِ هي اهاًتی تَدم کِ خذاًٍذ تذست تَ سپشد ٍ اهشٍص تایذ افتخاس کٌی کِ اهاًت سا تِ خذا تشگشداًذی ٍ
جٌیي فشصًذی داضتی کِ تَاًستی اهشٍص تِ پای دیي خذا ّذیِ کٌی .
ٍ اها ای پذس عضیضم  ،هی داًستن کِ آسصٍ داضتی یک سٍص دس حجلِ داهادی هي ضشکت ًوائی ٍلی اهشٍص تذاى ٍ تثیي کِ عشٍس هي اسلحِ ی هي ٍ
حجلِ هي سٌگش هي ٍ سگثاس گلَلِ ًقل ٍ ًثاتن ٍ لثاس سصم هي لثاس داهادی هي ضذ ٍ تش ایي حجلِ داهادی کِ ّواًا خذاًٍذ اًطاءا ...ساضی است
افتخاس کي .

ٍاها ای خَاّشم تٌْا پیاهن تتَ ای خَاّش ایي است کِ اهشٍص تایذ ّواًٌذ صیٌة (س) ضجاعاًِ دًثالِ سسالتن سا تا حفظ حجاتت تش عْذُ گیشی ٍ تِ ایي
هضدٍساى ًطاى دّی کِ ّشگض اص پای ًوی ًطیٌی ٍ تا ایي اص خذا تی خثشاى هی جٌگی ٍ هثاسصُ هی کٌی.
ٍاها تَ ای تشادسم  ،اگش ٍاقعا هی خَاّی اداهِ دٌّذُ ساُ ضْذا تاضی تٌْا ٍظیفِ ات اهشٍص دس سٌگش هذسسِ است ٍ تایذ دسس تخَاًی تا تا اسلحِ
قلوت تتَاًی هطت هحکن تش دّي دضوٌاى دیي خذا تضًی.
ٍ اها ضوا ای تشادساى ٍ دٍستاى حضب ا ، ...تٌْا سفاسش ٍ پیاهن خذهت ضوا عضیضاى ایي است کِ ٍحذت سا حفظ کٌیذ ٍ تِ دضوٌاى اجاصُ ًفَر
ًذّیذ ٍ تی تفاٍتی ٍ تفشقِ سا کٌاس تگزاسیذ ً ،کٌذ یک ٍقت خذای ًکشدُ اص ّوذیگش جذا ضَیذ ٍ ّذف اصلی سا فشاهَش کٌیذ ٍ سعی کٌیذ تیطتش
تِ جثِْ ّا تطتاتیذ ٍ فقط تسخٌاى سّثشتاى حضشت اهام گَش فشا دّیذ چشا کِ ایطاى سّثشیست عالی قذس ،تضسگ ساٌّوائیست ٍاالهقام  ،اص ّوِ ضوا
التواس دعا داسم ٍ اص ضوا عاجضاًِ تقاضای حاللیت هی طلثن ٍ پیص خذا اص تشاین طلة استغفاس کٌیذ ٍ ّشگض اهام سا تٌْا ًگزاصیذ ٍ جثِْ سا فشاهَش
ًکٌیذ.
خذایا خذایا تا اًقالب هْذی خویٌی سا ًگْذاس
ٍالسالم علیکن ٍ سحوِ ا ٍ ...تشکاتِ
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