
بیانات رهرب انقالب در دیدار اعضای ستادهای برگزاری کنگره شهدای استان های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شاملی


95 / 07 /05

نسخه تلفن همراه

1

نسخه تلفن همراه

  تهران 

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

   و  الحمد رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین.

بحمداهلل جلسه ی ما معّطر است به عطر شهادت. برادرانی که از دو استان کهگيلویه و 
بویراحمد و استان خراسان شمالی تشریف دارید، به نام شهيدان و به یاد شهيدان و برای 
خدمت به شهيدان هّمت گماشتيد و امروز هم لطف کردید به اینجا تشریف آوردید. 
ان شاءاهلل که خداوند شما را مأجور بدارد و نّيتهای شما را و عزم راسخ شما را مستمر و 
مستدام بدارد و از شما این خدمات و این تالشها را قبول کند و منافع این خدمات باارزش 
فرهنگی ان شاءاهلل عاید و واصل به مردممان بشود که امروز خيلی هم به آن احتياج دارند.

 كهنه و فراموش نشدن ياد و نام شهيدان 
چون دو مجموعه ای که تشریف آورده اید از یک جنس هستيد، از این جهت، ما صحبت با 
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]هر دو[ مجموعه را یک صحبت قرار دادیم؛ چون ذکر شهيدان و یاد شهيدان است و برکت 
شهيدان ان شاءاهلل بر این جمع و این صحبت منتشر و مشتمل خواهد بود. با اینکه از پایان 
دفاع مقّدس قریب سی سال - ۲۸ سال - ميگذرد، در عين حال یاد شهيدان و نام شهيدان 
کهنه نخواهد شد، گم نخواهد شد. علّت هم این است که خدای متعال فرموده است: اَحيآٌء 
ِِّهم؛)۲( زنده اند دیگر. کمااینکه شهدای تاریخ هم این جور هستند؛ این همه علمای  ِعنَد َرب
بزرگ، شخصّيت های بزرگ، سياسّيون بزرگ در طول تاریخ وفات یافتند و از دنيا رفتند و 
کمتر کسی از آنها در یادهای جامعه مانده، اّما شهدایی که شناخته شدند به عنوان شهيد، 
یادشان زنده است و زنده خواهد بود. شهدای ما هم همين جور هستند. یاد شهدا زنده است 
و باید هم این بقای نام و یاد شهدا را ما به صورت یک امر مهم دنبال کنيم. چون شهيدان 
حامل بشارتند: َو یَسَتبِشروَن بِالَّذیَن لَم یَلَحقوا بِِهم ِمن َخلِفِهم ااَّل َخوٌف َعلَيِهم َو ال ُهم 
یَحَزنون.)۳( شهيدان به ما ميگویند شما خوف و حزن نداشته باشيد. دلسردی و نوميدی 
نداشته باشيد. نعمت الهی را، لطف الهی را، برکات الهی را در مقابل چشم ما نگه ميدارند و 

این آن چيزی است که ما امروز به آن احتياج داریم.

  هدف دشمن: دور كردن مردم از جهاد و مقاومت و تصّرف فضاى فكرى 
و روحى كشور

امروز هدف جنگ نرم دشمن و جنگ پنهان دشمن، این است که مردم را از عرصه ی جهاد 
و مقاومت دور کند، مردم را نسبت به آرمانها بی تفاوت کند؛ هدفشان این است. تبليغات 
وسيعی که ميلياردها دارند خرجش ميکنند، با این هدف انجام ميگيرد که ملّت ایران را - 
که با مقاومت خود، با ایستادگی خود توانسته قدرتهای جهانی را، سلطه های بزرگ را در 
بسياری از خواسته هایشان ناکام بگذارد - مأیوس کنند و از صحنه خارج کنند؛ هدف این 
است. حّتی اگر فشار اقتصادی هم می آورند، هدف این است؛ اگر فشار سياسی هم می آورند، 
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هدف این است؛ اگر فشار امنّيتی هم می آورند، هدف این است. اینکه ما خيال کنيم دشمن 
یک جنگی را ميخواهد شروع کند و یک بخشی از کشور را تصّرف کند، اینها یک چيزهای 
قدیمی ای است؛ امروز اینها مطرح نيست و دشمن این را نميخواهد. امروز دشمن اگر هم 
به فرض، یک کار نظامی را انجام ميدهد، با آن هدف است؛ با هدف تصّرف فضای فکری و 
روحی کشور است؛ ]اگر[ کار اقتصادی ميکنند به این نّيت است؛ ]اگر[ کار امنّيتی ميکنند، 
کار روانی ميکنند، از فضای مجازی استفاده ميکنند، از ماهواره استفاده ميکنند، از رادیوها 
و تلویزیون ها استفاده ميکنند، از مبلّغان دهان به مزد و سخن به مزد در اطراف دنيا استفاده 

ميکنند، همه با این هدف است.

  ياد شهدا، از عوامل سر پا نگه داشتن مّلت و ايجاد شوق و طراوت در 
مردم 

خب، در یک چنين شرایطی آن چيزی که ميتواند ملّت را َسرپا نگه دارد، در آنها شوق و 
طراوت به وجود بياورد، یاد شهدا است؛ یعنی از جمله ی عوامل مهم، یاد شهدا است؛ لذاست 
که مسئله ی یادبود شهدا و این کنگره های بزرگی که برای شهدا تشکيل ميشود، خيلی 

مهم است؛ اینها خيلی باارزش است.

  وظيفه ى امروز؛ نگاهبانى از ياد شهدا 
گزارشهایی که آقایان دادید؛ چه برادرانی که درباره ی اقدامات در کهگيلویه و بویراحمد 
صحبت کردند، چه برادرانی که درباره ی اقدامات در خراسان شمالی صحبت کردند، این 
اقدامات خوب است. البّته همه ی اینها یک وزن نيستند، بعضی از اقدامات خوب است، بعضی 
خوب تر است، بعضی ها تأثيرات عميق تری دارد، بعضی ها آن جور نيست؛ ولی به هرحال 

نگاهبانی یاد شهدا امروز یک وظيفه است.
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 چند نكته ى اساسى در نحوه ى حفظ نام و ياد شهدا:
1.   تبيين خصوصّيات، سبك، روحّيات و پشتوانه ى فكرى و اعتقادى شهدا

چند نکته ی اساسی در اینجا هست که باید به اینها توّجه کرد. یکی این است که ما در بيان 
زندگی نامه ی شهيدان سعی کنيم خصوصّيات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی 
مشی زندگی اینها را تبيين کنيم، این مهم است. خب، هيجان جنگ و رفتن در ميدان 
جنگ یک مسئله است که چيز باارزشی است که کسانی جانشان را کف دست بگيرند و 
بروند بجنگند؛ لکن روحّيات، خصوصّيات زندگی، سابقه و پشتوانه ی فکری و اعتقادی 
شخص هم یک مسئله ی دیگری است که این خيلی مهم است. این شهيدی که شما از یاد 
او و فداکاری او و شهادت او در ميدان جنگ به هيجان می آیيد، در داخل زندگی خانوادگی 
چه جوری مشی ميکرده، در محيط عادی زندگی چه جوری عمل ميکرده؛ اینها خيلی مهم 

است؛ یا نسبت به مسائلی که امروز برای ما مهم است، اینها چه جوری عمل ميکرده اند.

  لزوم تبيين ديدگاه و عملكرد شهدا درباره ى اسراف، حفاظت بيت المال 
و موضوعات حّساسّيت برانگيز امروز 

فرض بفرمایيد که ما امروز در مورد اسراف، در مورد تعّرض و تجاوز به اموال بيت المال، 
درباره ی اَشرافيگری حّساسّيت نشان ميدهيم، یعنی ]اینها[ چيزهایی است که امروز برای 
مجموعه ی دلسوز جامعه ی ما مسائل مهّمی است، مسائل مطرحی است؛ این شهدای 
عزیز ما آن روزی که زنده بودند و زندگی ميکردند در داخل شهرهایشان، در داخل 

خانواده هایشان، نسبت به این قضایا چه جوری بودند.
تلویزیون یک برنامه ای را دیروزپریروزها پخش ميکرد از بعضی از شهدا که بنده تصادفاً چند 
دقيقه ای دیدم؛ آنچه درباره ی آن شهيدان گفته ميشد، یا در وصّيت نامه ی آن شهيدان 
درج شده بود، انسان را واقعاً از عظمت روحی این شهيد متحّير ميکند. ميگوید من درس 
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خواندم و ميترسم که این درس خواندن من - که خرجی برایش شده و هزینه ای شده - 
تحميل بر بيت المال بوده و این به گردن من باشد؛ وقتی که من شهيد شدم موتور گازِی من 
را بفروشيد، پولهای بانک من را بگيرید، بروید بدهيد به بيت المال به جای آن! اینها درس 

است؛ اینها درس است.

  ضرورت سرمشق قراردادن شهدا براى جوانان در باب ازدواج، گزينش 
همسر، خانواده دارى

وضِع عادِی زندگی کردن شهدا چه جوری بوده؟ فرض بفرمایيد ازدواجشان؛ در این خاطرات 
شهدا که زندگينامه ی شهدا ]است [ - حاال تا آن مقداری که بنده دیده ام و خوانده ام و نگاه 
کرده ام - در چند مورد بحث ازدواج اینها مطرح ميشود؛ چگونگی ازدواج اینها، رفتار اینها 
در گزینش همسر - دنبال چه جور همسری بودند - بعد مراسم ازدواج، بعد نوع رفتار با 
خانواده ها، اینها همه قلّه های اخالق اسالمی است. امروز ما گرفتاریم؛ ما امروز به این چيزها 
احتياج داریم. امروز جوان ما برای ازدواج، برای گزینش همسر چه جوری فکر ميکند و 
چه جوری باید فکر کند؟ آن الگو را باید در مقابل او نگه داشت؛ اینها الگو هستند، شهدای 
ما الگو هستند. گاهی بعضی ها پيش ما شکایت ميکنند که ما الگو به جوانهایمان نشان 
نميدهيم؛ خب، این هزاران الگو؛ ۳۰۰۰ الگو در این استان، 1۸۰۰ الگو در این استان، و 
هزاران الگو در استانهای گوناگون، اینها را برجسته کنيد؛ سيمای منّور اینها را درست در 
مقابل چشم جوانها نگه دارید. من البّته با این آلبوم و مانند اینها مخالفتی ندارم اّما کار 
]اصلی [ اینها نيست؛ بيان آنچه اینها در زندگيشان عمل ميکردند، چه جوری عمل ميکردند، 
چه جوری رفتار ميکردند، چه جوری خرج ميکردند، به وظيفه چه جوری نگاه ميکردند، این 

یکی از آن مسائل بسيار مهّمی است که ميتواند الگوسازی کند.
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  تأكيد بر توليد كتابهاى زيبا و شيوا از زندگى شهدا
هنرمندان ما بيایند به ميدان، هنر نگارش، هنر تصویرسازی متنی و کتابی، اینها خيلی چيز 
مهّمی است. فقط دنبال فيلم ]نباشند[؛ فيلم خوب است، فيلم خيلی الزم است، بنده بارها 
هم تکيه کردم و توصيه کردم، االن هم توصيه ميکنم لکن این تکيه روی فيلم ما را از کتاب 
غافل نکند. اگر چنانچه افرادی که اهل نگارشند، اهل قلم خوب هستند، اهل ذوق در این 
معانی هستند، بنشينند تصویرسازی کنند، کتابهایی کوتاه که جوان حوصله کند بخواند، 
اینها را بسازند، کتاب توليد کنند؛ الزم نيست اغراق بکنند، الزم نيست خالف واقع بگویند، 
همانی که هست را بدرستی بيان کنند، به زیبایی و شيوایی بيان بکنند؛ این، دلها را جذب 

خواهد کرد؛ افراد را تحت تأثير قرار ميدهد.

 اهّمّيت رفتارشناسى و تبيين سبك زندگى شهيدان براى نسلهاى 
آينده و جوانان امروز

بنابراین، این یک نکته است که ما زندگی شهيدان را، سبک زندگی شهيدان را، برای 
جوانهایمان، برای نسلهای رو به آینده مان تصویر کنيم، ترسيم کنيم، به آنها نشان بدهيم 
که ببينند چه بود و چه شد. چون جنگ تحميلی که در واقع دفاع مقّدس بود، این یک چيز 
کوچکی نبود؛ ما هنوز هم بعد از گذشت سالها، ابعاد مهّم این جنگ را درست نتوانستيم 
برای مخاطبين خودمان تشریح کنيم؛ یک جنگ بين المللی بود، یک جنگ بين الملل بود 
عليه اسالم، عليه حاکمّيت اسالم، عليه امام بزرگوار؛ یک جنگ این جوری بود. حاال قلّه ی 
آن و به اصطالح سِر نيزه را آن بدبخِت بی عقِل بعثِی صّدام قرار داده بودند َوااّل پشت سر او، 
عقبه ی او دیگران بودند؛ کسانی که به او کمک ميکردند، کسانی که به او راه نشان ميدادند، 
کسانی که وسایل کار او را برایش فراهم ميکردند؛ اگر یک وقتی هم احتماالً سست ميشد، 
تقویتش ميکردند که نگذارند ]ضعيف شود[؛ ما با یک چنين جنگی مواجه بودیم. اینهایی 
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که توانستند کشور را از یک چنين بلّيه ای نجات بدهند، چه کسانی بودند؟ این برای جوان 
امروز ما مهم است. اینها چه کسانی بودند که توانستند کشور را نجات بدهند و در وسط 
ميدان بروند؟ اینها مهم است. بنابراین این یک نکته است که بایستی رفتارشناسی این 

جوانها برای مخاطبين امروز روشن باشد.

2.   تبيين آرمان دينى و انقالبى شهدا براى حاكمّيت يافتن حكومت دينى 
و اسالمى

یک مسئله ی دیگر بحث آرمانهای اینها است. خب، آرمان جوانها چه بود؟ اینهایی که رفتند 
جنگيدند با چه اهداف بلندی رفتند جنگيدند؟ آیا مسئله فقط یک جنگ ارضی و مرزی و 
مانند اینها بود که دشمنی متعّرِض مرزهای ما شده و ما ميخواهيم دشمن را عقب بزنيم؟ 
فقط این بود؟ آرمان پدر و مادرها چه بود؟ این پدر و مادری که این جوان را تربيت کرده، 
حاضر نيست یک خار به پای این جوانش برود، حاضر نيست این جوان اندک بيماری پيدا 
کند، این جوان را همين طور ميفرستد به طرف جبهه، درحالی که خيلی مطمئن نيست 
که او برخواهد گشت؛ این خيلی مهم است. این پدر و مادرها با چه آرمانی این جوان را 
فرستادند؟ اینها مهم است، به اینها توّجه کنيد؛ خيلی ها سعی ميکنند اینها را مکتوم نگه 
دارند. آرمانشان اسالم بود، آرمانشان خدا بود، آرمانشان حکومت دینی و اسالمی بود؛ این 
بود که این جوان را ميکشاند ميبرد جبهه. کسی که باور ندارد، وصّيت نامه ها را نگاه کند؛ 
اینکه امام بزرگوار توصيه ميکردند که پنجاه سال عبادت کردید خدا قبول کند، بروید یک 
بار هم این وصّيت نامه ها را بخوانيد؛ این به خاطر این است که این وصّيت نامه نشان ميدهد 
که این جوان برای چه آمده؛ چه جاذبه ای، چه مغناطيسی او را حرکت داده؛ از هوسهای 
جوانی بگذرد، از درسش بگذرد، از دانشگاهش بگذرد، از محيط راحت زندگی کنار پدر و 
مادر بگذرد، بياید در سرمای منطقه ی غرب یا گرمای منطقه ی خوزستان، آنجا با دشمن 
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بجنگد و جانش را کف دستش بگيرد. جنگيدن با دشمن هم از دور یک چيز آسانی به نظر 
می آید؛ تا کسی نرود آنجا، صدای توپ و تفنگ و انفجار و مانند اینها را نبيند و نشنود، درست 
درک نميکند که چه خبر است. این جوان پا ميشود ميرود آنجا، جانش را کف دستش 
ميگيرد، از خطرات عبور ميکند، برای چه؟ این در وصّيت نامه ها منعکس است؛ برای خدا، 
برای امام، برای حجاب. دیدید در وصّيت نامه های شهدا چقدر درباره ی حجاب توصيه شده؛ 
خب، حجاب یک حکم دینی است؛ این آرمان شهيدان فراموش نشود. این جور نباشد که 
تصّور بشود »فقط یک جنگی بود مثل جنگهایی که بقّيه دارند در دنيا ميکنند؛ باالخره هر 
کشوری دشمنی دارد، گاهی جنگی اتّفاق می افتد، جوانهایی ميروند در جبهه و ميجنگند؛ 
کشته ميشوند یا زنده بر ميگردند یا مجروح برميگردند؛ اینها هم مثل آنها«، این نبود قضّيه؛ 
قضّيه قضّيه ی دین بود، قضّيه ی آرمان الهی بود، قضّيه ی حاکمّيت اسالم بود، قضّيه ی 

انقالب بود، اسالم انقالبی بود که اینها را ميکشاند.

 توصيف صبر و استقامت پدران و مادران شهدا در زنده نگه داشتن 
شعله ى مقاومت و مبارزه 

پدر و مادرها هم همين جور؛ پدر و مادرها اگر برای خاطر خدا نبود، اگر به اميد لطف الهی و 
فيض الهی نبود، چطور حاضر ميشدند اجازه بدهند جوانشان برود ميدان جنگ؛ و بعد هم 
صبر کنند. بنده بارها به خانواده های شهدا، به پدر و مادرها این را عرض ميکنم و ميگویم 
این صبر شما ]بود[ که موجب شد این حرکت، این شعله ی مقاومت و مبارزه ی در راه حق 
فرو نخوابد و از بين نرود؛ صبر پدر و مادرها بود َوااّل اگر پدر و مادرها، وقتی جوانشان رفت و 
شهيد شد، آه و ناله و گریه و شکایت و دعوا ] ميکردند[ و این ور و آن ور ]گله ميکردند[، خب 
خانواده ی بعدی جوانشان را نميفرستادند. این خانواده های شهدا بودند، این روحّيه ها بود 

]که انقالب را حفظ کرد[؛ روحّيه ی ایثار، گذشت.
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 من شاید این خاطره را بارها گفته باشم - البّته خاطره فراوان است، صدها جا، شاید خيلی 
بيشتر از این - در یکی از شهرها که زمان ریاست جمهوری رفته بودم. بعد که سخنرانی 
کردم و برگشتم بيایم، مردم دوروبر ما اجتماع کرده بودند و اظهار محّبت ميکردند، من هم 
ميرفتم طرف ماشين که سوار بشوم، شنفتم که یک خانمی از پشت سر در وسط جمعّيت 
مرتّب صدا ميزند و اسم بنده را می آورد. فهميدم کار مهّمی دارد؛ ایستادم. گفتم بگذارید 
این خانم بياید ببينم چه کار دارد که در این جمعّيت این جور داد ميکشد. آمد جلو، گفت 
که آقا پسر من اسير شده بود - به نظرم، حاال درست یادم نيست، شاید گفت تنها پسرم؛ 
احتمال ميدهم گفت تنها پسرم - چند روز پيش اّطالع پيدا کردم که در اسارتگاه شهيد 
شده؛ به امام بگویيد که - شاید مثالً به این تعبير، حاال جزئّياتش یادم نمانده، البّته یادداشت 
کرده ام، بارها هم گفته ام - فدای سرتان؛ و اگر باز هم پسر داشته باشم، باز هم ميفرستم. این 
پيغامی بود که یک مادر ]شهيد گفت [. ببينيد این روحّيه را! من آمدم به امام این را عرض 
کردم، امام گریه اش گرفت؛ از شنيدن این سخن و این احساس، اشک به چشم امام آمد. 
این روحّيه ها برای چه کسی بود، برای چه بود؟ جز برای خدا یک چنين چيزهایی را انسان 
نميتواند مشاهده کند که مادر دو شهيد بّچه هایش را خودش ببرد داخل قبر بگذارد و گریه 
نکند! یا بخواهد از دوروبری هایش که گریه نکنند، بگوید من بّچه هایم را در راه خدا داده ام، 

خوشحال هم باشد؛ اینها آن آرمان است.
 بنابراین فراموش نشود که ما آرمان شهيدان را که عبارت بود از خدا و اسالم و اسالِم انقالب 
و حکومت اسالمی و حاکمّيت دین، از یاد ببریم و قضّيه را عادی سازی کنيم؛ ]یا بگویيم [ 
مثل بقّيه ی جنگهایی که بود؛ خب یک عّده ای کشته ميشدند، یک عّده ای ]زخمی یا اسير[، 
در همه ی جنگها باالخره یک عّده جوان کشته ميشوند! این جوری نبود قضّيه. این هم این 

نکته.
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3.    لزوم جمع آورى جزئّيات، سبك و خلقّيات زندگى شهدا از زبان پدر و 
مادرها، همسران، برادران و خواهران

یک نکته ی دیگر هم - که حاال دیدم خوشبختانه در صحبت آقایان هم بود که توّجه به آن 
دارند - این است که از فرصت باقيمانده استفاده کنيد برای گفتگو با پدر و مادرها. خيلی از 
پدر و مادرها از دنيا رفته اند و این فرصت از دست ما و شما گرفته شده که ما ببينيم خاستگاه 
این جوان چيست. پدر و مادر وقتی حرف ميزنند، نشان دهنده ی این است که این جوان 
در یک چنين فضایی نشو و نما کرده؛ این خيلی مهم است. از لحاظ موقعّيت اجتماعی، از 
لحاظ طبقه ی اجتماعی، از لحاظ گرایشهای گوناگون معلوم بشود که در چه محيطی او 
پرورش پيدا کرده؛ عالوه بر اینکه ميتواند جزئّياتی از زندگی شهيد را هم برای ما روشن کند. 
این هم یک فایده ی دیگر است، این را از دست ندهيد؛ پدر و مادرها را درک کنيد. و باالخره 
االن نزدیک سی سال از پایان جنگ ميگذرد، خيلی از پدر و مادرها از دنيا رفته اند، بعضی 
دیگر هم از پدر و مادرها در ُشرف زوال و فنا هستند؛ شما وقت کمی دارید. این را یکی از 
فوریّتها و اولویّتها بدانيد و در درجه ی اّول بروید سراغ پدر و مادرهایی که هستند و همسران 
شهدا - آن کسانی که همسر داشتند - یا برادران و خواهران؛ آنهایی که برادر و خواهر دارند. 
از آنها راجع به شهيد، راجع به ُخلقّيات شهيد، راجع به روحّيات شهيد بپرسيد و اینها را در 

اختيار نسل جوان بگذارید.

  تأكيد بر تقويت جنبه هاى محتوايى، تربيتى و هدايتى در يادواره هاى 
شهدا

در این کنگره ها و این اجتماعات کارهای خوبی واقعاً انجام ميگيرد. بعضی از این کارها 
کارهای چشم نواز است که خب خوب است، کارهای چشم نواز الزم است. نام مبارک شهدا، 
عکسهایشان، تصویرهایشان، بعضی از کلماتشان در بعضی از خيابانها یا معابری که انسان 
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حرکت ميکند، چشم نواز و الزم است؛ لکن از این مهم تر، آن مسائل محتوایی است. سعی 
بشود جنبه های محتوایی و تربيتی و هدایتی این یادواره ها تقویت بشود. هر یادواره ای که 
شما به وجود می آورید، یک تأثير اساسی در یک جمع کثيری ]ميگذارد[. نميگویيم حاال 
در همه، باالخره افراد مختلفند، تأثيراِت روی آنها هم جورواجور است؛ ]اّما[ الاقل در جمعی، 
در یک مجموعه ای تأثيراتی خواهد گذاشت؛ از زبان آنها وضع جنگ و جبهه ترسيم بشود. 
یک جوان امروز، نوجوان امروز، ]باید[ بداند که وقتی ما ميگویيم دفاع مقّدس، این دفاع 
مقّدس چه بود؟ این از زبان آنها ]بيان شود[؛ کمااینکه بعضی از کتابهایی که نوشته شده 
که بنده هم یادداشت هایی در کنار بعضی هایش نوشتم، ازاین جهت خيلی خوب است که 
نشان دهنده ی همين است که جزئّياتی که آنجا وجود داشته، آن ابتکارها، آن فداکاری ها، 
آن غربتها، آن گذشتها، آن شهامتها و شجاعتهایی که افراد در حين عملّيات و در قبل از 
عملّيات انجام دادند، در آن لحظات سخت کارهایی که انجام دادند، اینها در بعضی از این 

نوشته ها خوب تصویر شده، خوب تبيين شده؛ اینها هم برای نسل جوان تبيين بشود.
 ان شاءاهلل که خداوند همه ی شماها را موّفق بدارد. و اميدواریم که خداوند ما را هم به این 
فيض نائل کند که بتوانيم واقعاً بفهميم مرتبت شهدا و منزلت شهدا را. و جامعه ی ما را 
ان شاءاهلل جامعه ی شهدایی کند که اگر این شد، ان شاءاهلل دنيا و آخرت برای کشور ما و 

مردم ما و جامعه ی ما تأمين خواهد شد.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

1( در این دیدار -که در چهارچوب دیدار دسته جمعی برگزار شد- دست اندرکاران برگزاری اّولين 
کنگره ی ملّی 1۸۸۰ شهيد استان کهگيلویه و بویراحمد )که از 11 الی 1۵ مهرماه سال جاری برگزار 
ميشود( و دست اندرکاران برگزاری نخستين کنگره ی بزرگداشت ۳۰۰۰ شهيد استان خراسان شمالی 
)که از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه سال جاری برگزار ميشود(، حضور داشتند. در ابتدای دیدار، از اعضای ستاد 
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برگزاری کنگره ی شهدای استان کهگيلویه و بویراحمد، حّجت االسالم والمسلمين سّيدشرف الّدین 
ملک حسينی )نماینده ی ولّی فقيه در استان و رئيس شورای سياستگذاری کنگره( و آقایان سّيد موسی  
خادمی )استاندار و نایب رئيس شورای سياستگذاری کنگره( و سرتيپ دّوم پاسدار یداهلل بوعلی )فرمانده 
سپاه استان و دبير کّل کنگره( و از اعضای ستاد برگزاری کنگره ی شهدای استان خراسان شمالی، 
حّجت االسالم والمسلمين ابوالقاسم یعقوبی )نماینده ی ولّی فقيه در استان و رئيس شورای سياستگذاری 
کنگره( و آقایان محّمدرضا صالحی )استاندار و رئيس کنگره( و سرتيپ دّوم پاسدار سّيدحسن مرتضوی 

)فرمانده سپاه استان و دبير کّل کنگره( گزارشهایی ارائه کردند.
۲(سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 1۶۹؛ »... زنده اند نزد پروردگارشان...«

۳( سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 1۷۰؛ »... و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپيوسته اند 
شادی ميکنند که نه بيمی بر ایشان است و نه اندوهگين ميشوند.«
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