
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 من الغریب الی الحبیب

محضر رهبر معظم انقالب اسالمی و مقام منیع مرجعیت، حضرت آیت اهلل العظمی االمام خامنه ای 

 سالم علیکم    )حفظه اهلل(  

محضر حضرتعالی تقدیم دلنوشته یکی از هزاران یاران خراسانی، بسیجی و سرباز کوچک شما که به پیوست 

شود، از دیار مردم هزار شهید و طالیه داران در پیروزی انقالب اسالمی، موطن عالم عارف آخوند مال عباس می

 "زعفران "راشد و سردار شهید عبدالحسین برونسی، دیار دیبای سپید ابریشم و تبسم پسته و طالی سرخ ایران

از جنس وفا و عمل به تکلیف به مطالبه رهبر فرزانه انقالب اسالمی این مکتوب حامل لبیکی است  باشد..... می

به مدد امام رئوف حضرت علی ابن  1396که انگیزه نگارش آن پس از پیام حکیمانه معظم له در آغاز سال 

 موسی الرضا )ع( شروع و در شب میالد پدر امت اسالم امیر المومنین علی )ع( به پایان رسید.

والت و زاوه خراسان رضوی به شکرانه های تربت حیدریه، مهتغاثه جوانان والیتمدار شهرستاندر این مرقومه اس

هزار شغل مستقیم  12گذاری سال در خصوص اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، در مورد طرحی است که نام

روز در مرحله و غیرمستقیم به همراه دارد و نهال آن توسط سردار شهید نورعلی شوشتری کاشته شد و ام

رسیدن به شکوفایی و به ثمر نشستن قرار گرفته است، جهت استحضار حضرتعالی و دستورات مقتضی در 

 شود.صورت صالحدید ارائه می

 از ماست سر نهادن بر خاک کوی دلبر          تا او که را بخواهد از خاک بر گزیدن

 خراسانی   خویشیم   دلبسته  یاراندر پایان....                          

 ما نیز امین، غرق پریشانی  خویشیم

 از اینکه به فرمان شما جان نسپردیم

 خجلت زده ی رهبر  ربانی  خویشیم                                            

 سرباز  شما  با  غزل  نغز نوشته است                                            

 دلتنگ  مالقات  شما  بیش  ز پیشیم                                           
 به امید دیدار رهبر و مولی .... 

 و نراه قریبا

 ( 1396فروردین  /20)

 بسیجی و جانباز و جامانده از قافله شهادت ابوالقاسم خسروی

  -والت و زاوه خراسان رضوینماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی مردم شریف شهرستان های تربت حیدریه، مه 

09155318367 
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 الرّحیمالرّحمناهللبسم

 

صلّی اهلل علیه و آله. و السّالم علی الصّدّیقة الطّاهرة، فاطمة المرضیّه، بنت رسول اهلل، 

 السّالم علی ولیّ اهلل األعظم، ارواحنا فداه و عجّل اهلل فرجه

  مقدس دفاع جانباز و بسیجی یک از ای دلنوشته

 اسالمی انقالب فرزانه رهبر و مسلمین امر ولی منیع مقام تشیع، عالیقدر زعیم مبارک محضر

 «الخاصه بتاییداته اهلل ایّده »ای خامنه امام العظمی اهلل آیة حضرت

 برکاته و اهلل رحمة و علیکم سالم

 مغتنم قرآن بهار فیوضات از مندی بهره برای را المرجب رجب مبارک ماه با طبیعت بهار تقارن

 شفاعت امید به و جویمی م استمداد فداه ارواحنا عصر ولی حضرت االنام ربیع محضر از شمرده

 .آورم می تحریر به را مرقومه این الهی تکلیف رسم به الهی، ماه این موالید از

 دارم می ابراز صمیمانه و داشته را تشکر و تقدیر نهایت حضرتعالی کریمانه التفات از پیشاپیش

 سلیمان برای خویش شهر (ی سبا ) از که است هدهدی حکایت شبیه مکتوب، این نگارش که

 و تعالی زمینه حضرتتان، سلیمانی همت اعتبار به که باشد آورده خبری السالم( )علیه نبی

 تربت امید هزار و شهید هزار دیار اسالمی،ب انقال دار طالیه شهر کار جویای جوانان پویایی

 .آید فراهم حیدریه

 بگشاید یار زلف سر ز ایحلقه که    امید بدان دل است رذک حلقه مقیم

 آید نمی بر کار دگر وجه هیچ به         نه ور ما یار دآلرای روی به مگر

 آقاجان

 در پیام نوروزی امسال و آغاز بهار فاطمی از تلخی های مردم فرمودید: 

ها عمدتاً مربوط به مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است؛ طبقات متوسّط و ها و سختیتلخی

ضعیف در طول سال درگیر این مشکالت بودند و همچنان هستند؛ چون از وضع مردم مطّلع 
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 –اقتصاد مقاومتی: تولید »ی وجود حس میکنم .....من شعار امسال را تلخی را با همههستم، لذا 

 .( 96) پیام نوروزی  دهم قرار می «اشتغال

 در آغاز مجلس دهم به نمایندگان مردم فرمودید :

. این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت .... ی اشتغال خیلی مهم استمسئله

که به فکر این جوان بیکار در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده وقتی خود آن جوان

 (    ۱۳9۵) شانزدهم  خرداد   .کنیم[. این را باید برطرف شومافتم ]شرمنده میمی

 منافع و مصالح بان دیده عنوان به حضرتعالی ایجابی و سلبی راهبردهای که است واضح پر

 این که زمان هر در خوشبختانه یابد؛ ظهور و بروز عمل میدان در یدبا اسالمی امت عمومی

 مشاهده گاهی وجود این با است؛ داشته پی در را الهی امداد و امت اقبال شده محقق فرامین

 بدنه در عناصر بعضی جانب از حضرتعالی، تلویحی و مستقیم ابرام و اشارات علیرغم که شود می

های که نمایانگر وجود علف شود می صادر هایی بداخالقی و ها کارشکنی اجرایی، و گیری تصمیم

 مشغول به نوشیدن شیره اقتصادی کشور هستند و نهایتا های محترم بوده وهرزی در سایه دولت

 بیان  نیز الغیب لسان  چند هر کنند می تبدیل یأس به را امید شاهراه و قهر به را مهر مسیر

 که دارد می

 کجاست؟ خار بی گل بفرما معقول فکر    مرنج دهر چمن در خزان باد از حافظ

 رسانده باور این به را ما رشیدتان آسمانی سربازان و شهیدمان همسنگران و حضرتتان سیاق اما

 که است

 نور نآیدت دل خانه درون      دور زخود نگردانی تا موانع

 کنم اشاره کشور اداری نظام به مبتلی و موجود هایآسیب از یکی به دانم می فرض خود بر لذا

 و حقیر ذهن ذائقه در آن جانسوز و زهرآلود های زخم هنوز و ام کرده لمس وجود تمام که با

 تابیدن مانع که ها قبیل علف های هرز و آفت بطوریکه این است، باقی این پروژه اندرکاران دست

طور  به شوند می ایرانی های خانواده و جوانان قلب در روشن آینده و اشتغال به امید بارقه
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 با رفع این فساد ها، توان می روحیه جهادی وگفتمان انقالبی با و سازمان یافته متشکل شده اند

 ساخت. برطرف را بیکاری عظیم بالی

 یشکرانه به است شهرم والیتمدار جوان استغاثه ترجمان که را نامهرنج بازنویسی این لذا

 که است مبرهن برایم حقیقت این گرنه و دارم می روا اشتغال و تولید بهانه به و سال نامگذاری

 الذکری إنّ  باب از جدید، سال در «مقاومتی اقتصاد » راهبردی واژه کلید توالی و تاکید و تکرار

 موالیمان امر امتثال در اگر که چرا ماست؛ غفلت بر آشکار شاهدی بلکه نیست المومنین تنفع

 ..... فرمودید می بیان را خویش ارزشمند منویات سایر شدیم می ظاهر کارآمد و سربلند

 دست به آن نهال که آورم میان به سخن ارزشمندی فرصت از که برآنم مجال این در روی هر به

در شهرستان تربت حیدریه  شوشتری علی نور سردار شهید آشنا درد و مظلوم شهید کفایت با

 این دیار جوانان شوق اشک با و گرفت بالیدن شهرم دلسوخته مادران خیر دعای با و شد غرس

 نشستن است. ثمر به آستانه در امید این نهال اکنون و زد جوانه

در خصوص احداث طرح بزرک و ملی مجتمع فوالد شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی 

عارف حاج آخوند مالعباس منطقه هزار شهید و پیشتاز در پیروزی انقالب اسالمی و زادگاه عالم 

سردار شهید برونسی موارد ذیل جهت استحضار حضرتعالی و دستورات مقتضی در صورت  راشد و

 صالح دید معروض می دارد:

 : اهداف طرح مجتمع فوالد تربت حیدریه -1

و  %70میلیون تن در سال شامل انواع ورق فوالدی خاص )جایگزین واردات( 4/۱تولید  -۱-۱

 (.۱)پیوست ۱404والدی ساده، وفق برنامه ورق  ف ۳0%

 نفر .۱2000نفر و غیر مستقیم  2800اشتغالزایی پایدار مستقیم  - ۱-2

میلیارد ریال )حدودًا یک میلیارد یورو( ؛  ۳۵،000میزان سرمایه گذاری کل نزدیک به   -۱-۳

  %۳۳/22نرخ بازده داخلی برای کل سرمایه گذاری 

انباشت و برداشت مواد اولیه )از معدن سنگان( احیاء مستقیم، واحد های اصلی شامل:  -۱-4

 ذوب، ریخته گری شمش، نورد گرم ورق .
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این طرح بزرگ و ملی  نزدیکترین اتصال به معادن سنگ آهن سنگان می باشد و نیز  -۱-۵

ل منحصر بفرد ترین تولید کننده نیازهای ورق کشور را در برداشته و در کنار راه و راه آهن متص

به همه نقاط کشور و هرات افغانستان و در حقیقت لنگر امنیتی ثابت و مستحکم در شرق کشور 

 است.

های خاص و های اخیر چندین میلیارد دالر ورقهمانطوریکه مستحضر هستند طی سال -۱-6

ساده با مشخصات فیزیکی مختلف )ورق لوله های گاز فشار قوی، مخازن تحت فشار، الکتریکی، 

وسایط نقلیه و ...( وارد کشور گردیده، در حالیکه در اوج نیاز به محصوالت این طرح برای شاسی 

میلیون یورو توسط بانک عامل  7۳0تضمین مبلغ  کشور واضح و حیاتی بوده، بطوریکه فقط با

های فوالدی به کشور های چینی، ساالنه یک میلیارد دالر از هزینه واردات ورقدر مقابل بانک

ایجاد ارزش افزوده و نیز بستر اشتغال هزاران جوان بیکار را فراهم با و همزمان  ودمی ش کاسته

 می آورد.

 انجام شده و اقدامات اساسی زیر بناها و زیرساخت ها -2

 (2)پیوست صدور مجوز تامین مواد اولیه از معادن سنگ آهن سنگان خواف  -2-۱

 (۳)پیوست مگاوات برق۳20عقد قرارداد تامین  -2-2

 (4)پیوستمتر مکعب در ساعت گاز ۱00000عقد قرارداد  -2-۳

صدور مجوز تامین آب از دو طریق استفاده از فاضالب شهر تربت حیدریه و چاه آب  -2-4

 ( ۵)پیوست 

و بانک مرکزی ج.ا.ا  (6)پیوست اخذ مجوزهای قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت -2-۵

 (7)پیوست 

 ، پروانه ساخت(9)پیوست ، مجوز پدافند غیر عامل (8ست )پیومجوز محیط زیست  -2-6

 (۱۱)پیوست ، اخذ نظر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور (۱0)پیوست 

تاریخ  در عقد قرارداد تامین تجهیزات با یکی از معتبر ترین سازندگان تجهیزات فوالدی -2-7

۱0/02/۱۳90 
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در خصوص تضمین  ۱4/06/۱۳90ل( تاریخ صدور مجوز هیئت مدیره بانک ملت )بانک عام - 2-8

شامل: ملی، صنعت و معدن،  های درجه اول کشورتسهیالت فاینانس و تشکیل کنسرسیوم بانک

میلیون یورو  7۳0با مبالغ نهایی مصوب ( ۱2)پیوست تجارت ، توسعه صادرات ایران و بانک ملت 

 از محل تسهیالت فاینانس کشور چین.

حیدریه و متعاقبا انصراف  سهام مجتمع فوالد تربت%2۵در انتقال درخواست بانک ملت   -2-9

 ۱6/06/۱۳9۳ها در عملیات بنگاه داری تاریخ بنا به دستور حضرتعالی در عدم حضور بانک

 (۱۳)پیوست  

 و دستور وزیر محترم صنعت، (۱4)پیوست دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی -2-۱0

 جهت گشایش اعتبار اسنادی.( ۱۵)پیوست معدن و تجارت  

جهت گشایش اعتبار اسنادی  %۵/7میلیارد ریال بعنوان پیش پرداخت  2،۱20واریز   -2-۱۱

 (۱7)پیوست  و نهایتا فقط صدور پیش آگهی به بانک مرکزی ج.ا.ا (۱6)پیوست 

معدن و تجارت از عملکرد  و وزیر محترم صنعت،( ۱8)پیوست انتقاد بانک مرکزی ج.ا.ا  -2-۱2

 در جهت تاخیر و عدم گشایش اعتبار اسنادی.( ۱9)پیوست )بانک عامل(  بانک ملت

مبنی  29/08/۱۳9۵تاریخ جدیدترین درخواست مدیر عامل محترم بانک ملت در جلسه  -2-۱۳

 ور سهامدار جدید دیگری به منظور امکان گشایش اعتبار اسنادی.بر لزوم حض

هت مشارکت و حضور در سهامداران شرکت درخواست رسمی از آستان قدس رضوی ج -2-۱4

 ( 20)پیوست در حال هماهنگی و بررسی کارشناسی  26/۱0/۱۳9۵تاریخ 

اکنون سؤال این جاست که چرا این پروژه بزرگ، در فرایند اجرا با تأخیر  -3

 رو به رو است؟و مانع 

بسیار رفع آنها اشتغال و تولید شناسایی موانع و مشکالت اقتصاد مقاومتی  برای تحقق اهداف

 .مهم و حیاتی است

بخش خصوصی به طور عام و سرمایه گذاری  برخی از موانع مهم اداری تحقق اقتصاد مقاومتی 

وجود نهادهای  بروکراسی پیچیده اداری، مقررات دست و پاگیر و وبه طور خاص، دیوانساالری 

بخش  به سرمایه گذارنسبت اقتصاد دولت محور وجود باور و ذهنیت منفی  ،مشابه و موازی
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انجام  ،هاعدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاست ،بی ثباتی قوانین در موارد مختلف خصوصی،

 و متاسفانه سیاسی ...... سلیقه ای،  رفتارهای تبعیض آمیز،  و قاچاق هواردات بی روی

 ۳/07/۱۳90پس از تصویب هیئت مدیره بانک ملت و تا ابالغ به بانک مرکزی ج.ا.ا تاریخ  -۳-۱

، مدت تصویب در بانک مرکزی ج.ا.ا شش ماه، مدت تصویب در سیستم بانکی و (2۱)پیوست 

 پس از یک سال به بانک عامل ابالغ شد . 08/0۳/۱۳92بیمه ای کشور چین در تاریخ 

 (.22پیوست)

های سرمایه گذاری بانک ملت به طور جدی عزم و پیگیری در سهامداری تا میزان شرکت -۳-2

ملی با بخش خصوصی را داشته و این روند از ابتدا تا ختم آن  سهم در این طرح بزرگ و 2۵%

 ماه زمان از دست رفت! 6حدود 

روز، تا ام ۱6/06/۱۳9۳بعد از عدم امکان مشارکت بانک عامل در این طرح در تاریخ  -۳-۳

رفتارهای بانک عامل  در جهت عدم تمایل در گشایش اعتبار اسنادی و توقف این طرح بزرگ و 

ملی بوده و در این راستا بهانه و موانعی را بعنوان : نوع ضمانتنامه ، قیمت ماشین آالت، توجیه 

بهانه نیز  که به لطف الهی کلیه این موانع و فنی و اقتصادی، تعداد سهامداران عنوان نموده است.

 مرتفع شده است.

وزیران محترم اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت آقایان دکتر طیب نیا و و مهندس های با پیگیری 

 LCنعمت زاده و جناب آقای ساروخانی مدیر عامل بانک ملت مرکزی تمام مراحل فعال سازی 

 ( افتتاح شد.NON OPERATIVEپیش رفت و گشایش اعتبار بصورت غیر فعال)

مع االسف در این شرایط حساس مدیر عامل بانک ملت جناب ساروخانی برکنار و آقای رستگار 

سرخه ای بعنوان مدیر عامل بانک ملت مرکزی منصوب شد در حالی که وزیر محترم اقتصاد و 

 وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت از این اقدام سخت ناراحت بودند.

مدیر عامل وقت بانک ملت که در خصوص سوء مدیریت و برخوردهای بی خردانه  - 4

بعد ها به جرم اختالص و سوء مدیریت و حقوق نجومی دستگیر و بازداشت و از مسوولیت 

 نکاتی وجود دارد که بعضی اشاره می شود.عزل شد

. 



7 
 

خطاب به ریاست  (2۳)پیوست  ۵/۱۱/9۳تاریخ    ۵2۱۳87  اینجانب  طی نامه شماره -4-۱

به استعفا از  تهدیدبانک   مدیر عامل این نوع برخورداعترض و بخاطر  ریاست جمهور، مجلس و

نمایندگی مردم در مجلس نهم کرده ولی متاسفانه چون ماه های آخر مجلس نهم بود ریاست 

یز وجود احتمال ایجاد تنش و تحرکات مردمی نالبته محترم مجلس این اقدام را صالح ندانسته و 

 داشت. 

توسل به ارواح مقدس هزار شهید منطقه و روح عالم عارف حاج آخوند مالعباس راشد  با -4-2

عذاب دنیا و آخرت را برای عامل  خداوند متعال رسوائی و و سردار شهید عبد الحسین برونسی از

خائن به الحمدهلل به مدد خون شهیدان مدیر عامل  شدمسالت بی تدبیری و توقف این پروژه 

 بیت المال توسط سربازان بیدار و بصیر نظام دستگیر و خود چاه کن در چاه افتاد.....

نفر ۱2000نفر و غیر مستقیم  2800اشتغالزایی پایدار مستقیم طرحی که سوال اینست  - 4-6

و تمامی مجوزهای قانونی مربوطه آن از سوی تمامی مراجع قانونی امضا و صادر گردیده، دارد 

چگونه است در عمل با مشکالت مختلف مواجه است، در نتیجه این رفتار های متناقض حال 

عدم تحقق سیستم اداری کشور که امضا و تایید آن با اقدام و عملش مغایرت داشته، منجر به 

  .اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد بیکاری است

بر عکس ، بلکه کردسوز را ایجاد یند چگونه می تواند منشا جذب سرمایه گذار سالم و دلاین فرآ با

، که این یک درد و فاجعه است و ابعاد آن برای تحقق شودمیباعث بروز فساد  سازمان یافته 

، باید آسیب شناسی و ریشه های ظهور  این فساد قطع و با کسب نتایج  "اقتصاد مقاومتی"

 های آتی در سیستم اداری کشور باشد. حداقل چراغ راه آینده در پیشبرد طرح ،مثبت این اقدام 

 : و مالحظات طرح نکات  -5

تمام مراحل فعال سازی اعتبار اسنادی این طرح بطور کامل فراهم و وزیر محترم اقتصاد  -۵-۱

زاده، جناب آقای دکتر طیب نیا و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت

آقای دکتر سیف، استاندار محترم خراسان رضوی جناب آقای ریاست محترم بانک مرکزی جناب 

رشیدیان بطور کامل نیز در جریان این پروژه هستند و در سفر هیات محترم دولت به استان 

خراسان رضوی و حضور نماینده محترم دولت جناب حجت االسالم و المسلمین پور محمدی 

نس و مصوبات هیات یید و در سهم فایناوژه بررسی و تاوزیر محترم دادگستری تمام شرایط پر
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محترم دولت قرار گرفته و حتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی مورد 

 تایید مجدد قرار گرفته است.

جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت ومعدن شخصا ازمحل سایت پروژه در شهرستان  -۵-2

حضور مردم و کارشناسان و مسولین شهرستان وعده پیگیری  تربت حیدریه بازدید و در جلسه در

 واجرای نهایی پروژه را فرمودند.

 استدعای پایانی: -6

 ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست   در محضر کریم، تمنا چه حاجت است

 لذا استدعا دارد در صورت صالح دید دستور فرمایند:

این طرح را بعنوان یک نمونه،  نظارت و پیگیری جهادی با "کارشناسان خبره  "توسط  -۱-6

بررسی عمیق کارشناسی بعمل آورند و علت و اشکال کار سیستم اداری را در عدم قدرت جذب 

جهت جذب سایر سرمایه گذاران بخش  سرمایه گذار کشف و با نظارت و پیگیری در اصالح آن،

هم اکنون مورد نیاز حیاتی کشور بوده  خصوصی به منظور اجرای پروژه های متوسط و بزرگ که

 .قاطع و موثر صورت گیردمورد اقدام 

دستور فرمایند که در صورت صالحدید های کارشناسان، استدعا دارد به موازات بررسی-2-6

دولت محترم )بر اساس سوابق مثبت از وزرای محترم مذکور( طی زمان محدودی اقدامات و 

بانکی کشور ، جهت گشایش اعتبار اسنادی این طرح بعمل  هماهنگی های الزم را با سیستم

 آورند.

سال است که بنیاد مستضعفان نیز در  8عالوه بر سهامداران این مجتمع فوالد ، بیش از  -۳-6

هکتار زمین را در بهترین منطقه  4۵0و حدود  استاین شهرستان مدّعی ساخت کارخانه فوالد 

ولی با وجود چندین میلیاد هزینه و سرمایه گذاری اقدام موثری انجام شهرستان تصرف کرده اند 

نشده سرمایه گذار محترم ضمن در خواست از تولیت محترم استان قدس رضوی آمادگی 

 .مورد تایید نظام هستندمشارکت با هر مجموعه اقتصادی 
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 درهبرم  فرمودی

تر میدانی که از جنگ نظامی سختخرمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، در 

 (۱۳9۵خرداد  ) سوم   .است

که حضرت عالی در شان این مردم پیشتاز و  به استحضار می رسداگرانتظارات بحق مردمی

شما مردم تربت حیدریه درسایه وحدت بود که »دار در پیروزی انقالب اسالمی فرمودید طالیه

 ۱۳۵7، ایادی رژیم منحوس پهلوی را در سال  توانستید قبل ازهمه شهرهای کشور در این شهر

به نتیجه نرسد و این جهاد عظیم اقتصادی « قطع کنید و خودتان شهر خودتان را اداره کنید.

عملیات بزرگ و جانباز فتح المبین تا  7اجرایی نشود این بازمانده از غافله شهیدان و رزمنده 

همانند رزمنده ندارم و ناگزیر خواهم بود  مرصاد.. راهی جز انتخاب راه هم سنگران شهیدم را

شب عملیات در کنار میدان مین پا روی مین عرصه جهاد اقتصادی و فرهنگی بگذارم و با کمال 

دفاع از رهنمود های حکیمانه حضرت عالی و بیداری و بصیرت در عرصه را برای  افتخار شهادت

 .برگزینمجهاد اقتصادی و فرهنگی 

ت ولی عصر عج اهلل فرجه به مدد عنایات حضرت زهرا سالم اهلل علیها و توجها امید است انشاء اهلل

سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شاهد تحقق رهنمودهای حکیمانه معظم له الشریف در 

  باشیم.

در طول دوران دفاع مقدس به شهدای عزیز می گفتیم شما از خداوند شهادت خواستید 

ما راضی هستیم به رضای الهی ،  گوارای وجودتان، ولی کرد . خداوند هم به شما عنایت

های امام راحل ره وشهدای عزیز با صبرو بصیرت به فضل خداوند در مسیر تحقق آرمان

 ایمتا وصول به شهادت ایستاده

 باوالیت زنده ایم ، تا زنده ایم ، رزمنده ایم

 والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

 ( 1396فروردین  /20)

 و جانباز ، جامانده از قافله شهادت ابوالقاسم خسروی بسیجی
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 (23)پیوست شماره 

 



 

 

 (2۳)پیوست شماره 


