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  950303/محمد قرباني يادوارة شهيد مدافع حرم؛ علي

 نيبعد از جنگ، بهتر /د داشته باش هم راراني مدنيتر يعال دي با، شهدا را داشتهني كه واالتريملت: پناهيان
    مدافع حرم پاكباخته باشندي مانند شهدادي كشور بارانيمد /مي نفرستادتيري مدزيافراد را پشت م

  

ترين افراد خود را به ميدان فرستاديم، اما پس از جنگ بهترين افراد خود را پشت ميز  در دوران دفاع مقدس بهترين و بابصيرت
ترين مديران را نيز داشته باشد و مديران كشور بايد راه شهيد قرباني را  ملتي كه واالترين شهدا را داشته، بايد عالي. مديريت نفرستاديم

  .هندد ادامه مانند يك الگو
  

 ء نبـل و الزهـرا   نينش عهي ش ي مدافع حرم و فرمانده فاتح شهرها      دي شه »ي محمد قربان  يعل« سردار   ةادواري نياولحجت االسالم پناهيان در     
مـه  در ادا. ، به سخنراني پرداخـت  برگزار شداين شهر ) عج( منتظر ي و مردم اهواز در مسجد مهد      وني از علما و روحان    ي باحضور جمع  كه هيسور

  :خوانيد  را مياين سخنرانياي از  گزيده

 دي با، شهدا را داشتهني كه واالتريملت /ند نادراري بس،مانند ي در انتظار شهادت مزي كه پس از جهاد نيافراد
  دداشته باشهم  را راني مدنيتر يعال
 ندا ه خود را از دست دادي و رسالت اصلاند ه شدبيند به مرور زمان تخرا ه نقش داشت،جهاد  كه دري از افرادياري بس،خيطول تار در. 

  . نادر هستنداريمانند بس ي در انتظار شهادت مزي كه پس از جهاد ني افراد، قرآناتيتوجه به آ اما با

 ماند و باي شهادت باقريهمچنان در مسنيز  بود كه پس از دوران دفاع مقدس ي فردي، قربانديشه  تيري دارا بودن سمت مدوجود، 
  .هم دست از جهاد در راه خدا برنداشت باز

 را ي قرباندي راه شهدي كشور بارانيد و مد داشته باشزي را نراني مدنيتر يعال دي با، داشتهخي شهدا را در طول تارني كه واالتريملت 
 . الگو ادامه دهندكيمانند 

 تيري مدزي افراد را پشت مني بهتر،از جنگبعد  / مدافع حرم پاكباخته باشندي مانند شهدادي كشور بارانيمد
 مينفرستاد

 داني افراد خود را به منيتر رتيبص و بانيدر دوران دفاع مقدس بهتر.  مدافع حرم پاكباخته باشندي مانند شهدادي كشور بارانيمد 
  .مي نفرستادتيري مدزي افراد خود را پشت مني بهتر، اما پس از جنگ،ميفرستاد

 شهادت دور ريهم از مس  باز، بانكاستي رة سال سابق10وجود   بلكه با،نكرد ريي دفاع مقدس تغتنها پس از دوران  نهي قربانديشه 
  . شتافتانيعي به كمك شهيبار در سور نينشد و ا

 مدرسه ني كرده بود كه اري دامشكي در شهرستان اندزي فوتبال را نة مدرسكي كه داشت يتيري عالوه بر سمت مدي قربانديشه 
 نظام ني كه به ايي نمونه در هرجاري مدكيدهد كه  ي نشان مني شد و اي به عنوان مدرسه نمونه كشور معرفياپيپ پنج سال ،فوتبال

  . فرد باشدنيتر تواند موفق يم ،و مردم خدمت كند
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 خود درس ني والد از آنكه ازشتريو بوم ب  مرزني چرا كه فرزندان ا. باتقوا باشند، واالمقامدي شهني كه مانند امياز مردم انتظار ندار 
 راني است كه مدازي پس ن)208/العقول ؛ تحف النَّاس بِأُمرَائهِم أَشْبه منْهم بĤِبائهِم(آموزند ي خود درس مراني از مداموزندياخالق و تقوا ب

  .رندي بگشي در پرا بزرگوار دي شهني راه ا،ما

 ! جمع كردن غنيمتكند نه براي از فرصت براي خدمت استفاده مي باتقوا ريمد

 خدمت به مردم استفاده كندي الزم برايها زند از فرصت ي مهي تكتيري بر منصب مدي است كه وقتي نمونه و باتقوا كسري مدكي ، 
  . از فرصت استفاده كند، جمع كردنمتي غني برا اينكهنه

 ي در حال،شوند ي خم نمگاه چي ه، عصا قورت داده كهيرسند مانند فرد ي متيري مدزيكه به مني ما پس از اراني از مديمتاسفانه برخ 
 . خدمت به اسالم گذشتندي خود برايها  داشتهي از تمام- ي قرباندي شهرينظ-   مايكه شهدا

 


