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حجازی رفت؛ عبداللهی معاون ستاد کل نیروهای مسلح شد

سردار علی عبداللهی معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و جایگزین سردار حجازی شد.

به گزارش مشرق، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم تودیع سردار حجازی و معارفه سردار علی عبدالهی به عنوان معاونت آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی

معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار داشت: یکی از نعمت های بزرگ الهی این است که خدای متعال بدی های هرکدام از ما را می پوشاند. خدای متعال بدی ها را می پوشاند، گناهان را

پاک می کند تا آثارش حذف شود «و توفنا مع االبرار!» تا وقتی می میریم با ابرار باشیم، ابرار چه کسانی هستند؟

وی افزود: «اللهم صل علی محمد و آل محمد» آن وقت ما با ائمه علیهم السالم همراه می شویم. باید توجه داشت که با ابرار بودن بعد از مرگ نیست، بلکه از لحظه وصل شدن به ابرار است از لحظه ای که

شما یک سخن از ائمه معصومین علیهم السالم می شنوید، زیارتشان می کنید، یکی از امام زاده های فرزندشان را می بینید، توسلی به آنها می کنید و یا به خاطر کالم آنها اقدام حسنه ای را انجام می دهید، با

ابرار همراه می شوید، شما را می برند ر کاروان ابرار. کاروان ابرار مقصدش کجاست؟

فیروزآبادی تاکید کرد: مقصدش خداست یعنی آدم از وقتی که دعوت به ایمان می شود و می پذیرد وارد کاروان شده است. ما در کاروان ابرار هستیم، ما االن در جمهوری اسالمی و تابع ولی فقیه و شیعه

فیروزآبادی در ادامه با تقدیر از سردار حجازی معاون سابق آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما برای قبولی زحمات بی حساب سردار حجازی معاون سابق آماد ستاد کل

از خدا  که  عبداللهی  علی  پاسدار  سرتیپ  سردار  داشت.  خوبی  خیلی  آثار  و  کشید  زحمت  خیلی  انصافاً  ببخشد.  ایشان  به  مضاعف  فضلش  از  و  بدهد  کامل  اجر  که  می خواهیم  خدا  درگاه  از  مسلح  نیروهای 

است بوده  موفق  بسیار  هم  کشور  وزارت  امنیتی  معاونت  در  و  فنی  کارهای  به  آشنا  سپاه  هوایی  نیروی  و  مقدس  دفاع  ستارگان  از  همیشه  حقیقتاً  بیایند،  حجازی  سردار  جای  به  که  بخشید  ما  به  فضلش 

همچنین و  سمنان  و  گیالن  استان های  استاندار  انتظامی  نیروی  جانشین  و  سرپرست  کشور،  وزارت  امنیتی  معاون  مسئولیت های  در  قبالً  صنعتی  تحقیقات  و  پشتیبانی  و  آماد  معاون  عبدالهی  علی  سردار 

مسئولیت فرماندهی لشکر قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان گیالن را برعهده داشته است.

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۲

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بالمانع است.
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