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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
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 ، هدايت و معرفت عيني تجسم و الهي واليت بخش تجلي طالب ابي بن علي امام مومنان امير ميالد آغاز در    

 ، رهبري معظم مقام حضرتعالي و االعظم اهللا بقيه حضرت مبارك محضر خداوندي ورحمت اخالق وعدالت، سياست

 بي طالب ابي بن علي حجقيقت و اوصاف. ميكنم عرض تبريك محترم حضار و شيعيان ، مسلمانان ، جودو عالم

  .باشد نمي من چو بيان و درك حيطه در ترديد

  

  علي كران بي اوصاف شمردن بر ز                      ماند فرو من چو هزاران طبع كه من نه

  علي آل است محمد و محمد آل عليست                       نجها دو در كه بود بس همين قدر علو         

  

 كمال پذيرفتيد حضور به را بوشهر استان مدار واليت مردم واليت  اهللا يوم اين در و فرموديد عنايت بذل كه اين از

  .گذاريم كرش آن بر و افتخار بدان همواره و دانيم مي علوي و الهي هديه خويش براي را اين و داشته سپاس و تشكر

  

 خانواده گران، ايثار ، جانبازان ، بسيجيان و سپاهيان كشوري، و لشكري مقامات ، روحانيت از جمعي ، محترم حضار

 اهل اصناف، تنگسير، و عرب قشقايي، ايل عشاير سنت، اهل بزرگان نخبگان، مجلس، نمايندگان شهداء، معظم هاي

 هاي قلب و باشد مي بوشهر استان مردم مختلف اقشار و مداحان ان،ورزشكار مندان، هنر فرهنگيان، رسانه، و قلم

 جهت به حضور توفيق و است حضرتعالي به محبت و واليت از شار سر كه استان اين مردم از بسيار مشتاق

 به عشق و بصيرت نماد جمع اين. است واليت نور از پر فضاي اين متوجه و معطوف اينك هم ندارند محدوديت

 استان مردم جميع قيامت تا شهادت با واليت با شعار با واليي پيمان تجديد و ميثاق ماندگار و زنده واهگ و واليت

  .است بوشهر

  

 خليج حوزه هاي كشور با همسايگي و دريايي المللي بين مرز متر كيلو 707 حدود داشتن با بوشهر تاريخي استان

 انرژي سازي ذخيره و تبديلي استحصالي، بزرگ صنايع تقراراس و ، گاز و نفت عظيم منابع و ميادين وجود و فارس

 و تاريخي تجارت همچنين و اتمي گاه نيرو كشور، نفت از درصد 95 از بيش صدور مركز و پتروشيمي چون فسيلي

 زا، آمد در و گسترده شيالت و كشاورزي ارزشمند، و متنوع معادن و شمال جنوب كليدر ترين اقتصادي و ملي فرا
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 گذاري تاثير قابليت و اسالمي مقاومت و ديني غني فرهنگ نهادينگي و متعدد دريايي و هوايي هاي پايگاه راستقرا

 خط و انرژي صنعت قطب و استراتژيك ويژه بسيار موقعيت داراي ؛ پيراموني جغرافياي و منطقه بر فرهنگي باالي

  . باشد مي جنوب هوايي و دريايي مقدس دفاع و مقاومت مقدم

  

 تنظيم و تهيه ، معظم مقام آن شته نگا پيشرفت و توسعه انداز چشم سند سازي بومي با كه رود مي استان اين

 انساني منابع توليد و جذب آمايشي، يابي فرصت و شناسي آسيب ، ديني پايدار جانبه همه توسعه راه بزرگ نقشه

 و همدلي و واليتمدار دولت ويژه توجه ديني، محور دانش مديريت و افزاري سخت و افزاري نرم عرصه دو در آمد كار

 هاي يافته و داشته آخرين با منطبق فرهنگي هاي پيوست دقيق اجراي و متگزار خد دولت آن با استان هماهنگي

 در بوشهر استان. گردد تبديل ملي فرا و ملي جغرافياي دو در الگو و ديني پيشرفته استاني به ، فرهنگي مهندسي

  .دارد قرار رهبري الشموس شمس پرتو ديگردر طلوعي و يمعظ تحولي آستانه

  

 تهاجم با مقابل در ديني استواري و مقاومت پايتخت استان اين كه دارد آن بر گواه بوشهر استان تابناك تاريخ

 تسلط خواهان اروپايي هاي كشور بارها. باشد مي) انگليس(  استكبار پليد جرثومه هجمه بار چهار ويژه به استعمار

 آل ، بالدي اهللا عبد سيد آيات چون الشاني عظيم روحانيون همواره اما اند بوده استان اين جزاير و گمركات بر

 مردم و دشتي علينقي سيد ، حجت تقي محمد سيد ، برازجاني مجتهد اهرمي، مرتضي سيد ، جبار آل ، عصفور

 حياتي منطقه آن در استعمار كه نگذاردند گاه هيچ دلواري رئيسعلي مانند داراني سر و ، متدين و مبارز ، شجاع

  .دادند جايشان استعمار ننگ گورستان در و ستاندند جانشان بوشهر در بلكه گيرد جاي

  

 رشد  ، هدايت و بصيرت ايجاد ، بديع تاليفات و علم توليد و  معارف تحصيل حوزه در منطقه آن ديني عالمان بزرگ

 ستارگان داري مردم و پارسايي و زهد و فرهنگي نظامي مقدس دفاع دينميا در وجدي آمد كار حضور ، سياسي

  . باشند مي غروب بي و ماندگار درخشان

  

 مقدس  نظام ار  جانباز 5544 و آزاده 442 ، شهيد 2097 تقديم با مقدس دفاع در بوشهر استان مدار واليت مردم

  .خواستند بر نبرد به فارس هميشه خليج در ييامريكا متجاوز نيروهاي  با رو در رو و  كردند دفاع اسالمي

  

 واجتماعي قومي مذهبي ، سياسي هاي حوزه تمامي در)  واليت سايه در وحدت( سياست با بوشهر مردم اينك هم

  .اند گذارده نمايش به واليي همبستگي از اي نمونه

  

 نبرد آماده  رهبري فرمان به كف بر جان بسيجيان و دالور ارتش ، قهرمان سپاهيان ويژه به استان اين در همگان

  .باشند مي استكبار سخت تهاجم  با جانانه
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 قطعات و تجهيزات ساخت و افزايي مهارت و علم توليد و افزاري نرم جنبش عرصه در موثر حضوري ، آن نخبگان

  .دارند  نياز مورد

  

  .است شده اجرايي آن با مبارزه دائم ادست و فرهنگي مقدس دفاع پروژه ، نرم تهديد و فرهنگي تهاجم با مقابله در

  .  است مردم سياسي فرهنگ ، آن با ستيز بلكه گريزي فتنه و سياسي بيداري ، واليي بصيرت 

  

 و واليتمدارانه نگاه با گذار اثر و برجسته اي چهره خدمتي هاي اليه تمامي در استان اين  از نظام گزاران خدمت

  .اند خدمت در گرايانه آخرت

  

 ، اقتصادي ، سياسي امور تمامي در حكومتي فقه و تاريخي بصيرت و ديني هاي آموزه از آموختن با ما ، ارهبر

 حجت تنها و است حكومت و سياست صحيح راه تنها واليتمداري كه چرا ، داريم واليي نگاهي اجتماعي و فرهنگي

  .باشد مي الهي سياسي

  

 شفاف پيروي ،)  ها جريان و ها شخصيت(  سياسي اخالق و رفتار ، انديشه سالمت سنجش معيار و ميزان اينك هم

  . ميدانيم حضرتعالي هاي هدايت از شجاعانه و

  

 نه ، دويدن سر به ما از اشارت يك به وي از كه خواهيد مي چه ما از:  كنيم عرض امرمان ولي به كه ايم آموخته ما

 خواص ناحيه از السالم عليه المومنين امير حكوت ايه آسيب بزرگترين از يكي اين كه خواهيم مي چه ما اينكه

  .بود

 اش تاريكي شب چون كه فتنه هجوم گاه به كه ايم گرفتته عبرت اسالم و اديان تاريخ از و ديني فاخر متون از ما

 باشيم خويش رهبر منور ماه مدار در تحريفند و انحرافات و انسان صيد دنبال به رهزن پرستان شب و گستراند مي

  .مانيم مصون تا

  

 ساده مارقين ، شكن عهد ناكثين ، طلب قدرت قاسطين متعفن ق باتال در نبايد امروز كه بدانند اينك هم بايد همه

 معظم مقام فدايي وار عمار و اشتر مالك ، علوي صحابت دايره در بايد بلكه شوند گرفتار درد بي ساكتين و انديش

  .باشند يا خامنه العظمي اهللا آيت حضرت رهبري

  

 و افزايي بصيرت گوياي زبان و اسالمي مقدس نظام از دفاع  استوار كوه و بران شمشير ، مستحكم سپر بوشهر استان

  .است گران فتنه و فتنه محو خروشان درياي
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  :رهبرا

 اصحاب چون كه بنديم مي عهد تعالي باري اقدس ذات محضر در شفاف و رسا بوشهر استان واليتمدار مردم ما

  .نگذاريم تنها را خود رهبر اي لحظه حتي گاه هيچ السالم عليه الحسين اهللا اباعبد حضرت فادارو

  

 براي االعظم اهللا بقيه حضرت صحابت و عزت با عمر طول ، موعود حضرت ظهور در تعجيل منان خداوند از

 و راحل امام خاطره ياد و نماييم مي مسالت اسالمي مقدس نظام خدمتگزاران براي افزون روز توفيق و حضرتعالي

  :الهي انتهاي بي عظمت مظهر آن از نگاهي طلب و است تقاضايي ختام حسن و داريم مي گرامي را گرانقدر شهداي

  

  ادركنا جلي نص نبي ز تو، بر                         ادركنا ولي، خدا را تو خوانده اي                      

  ادركنا علي مرتضي حضرت يا                         پايانست بي تو لطف و تهي دستم                     
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