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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحيم

برادرانعزیزوخواهرانعزیزیکهاینجاتشریفدارید!خيلیخوشآمدید.تشّکرميکنم
ازجنابآقاینورمفيدیوهمچنينبقّيهیبرادراندستاندرکارکهاینکاربزرگواین

حرکتماندگاررادرموردشهدایعزیِزآنخّطهبنانهادیدواقدامکردید.

  اهّمّیت بزرگداشت یاد شهدا در  حفاظت از انقالب
مسئلهیشهدامسئلهیبسيارمهّمیاستوماهنوزکههنوزاست،اهّمّيتکاریراکه
جوانهایمادرایندورانطوالنِیبعدازپيروزیانقالبتاامروزانجامدادهاند،بخصوص
دردوراندفاعمقّدس،تقویم)۱(واقعینکردهایم؛یعنیهنوزآنوزنواقعیاینکاررادر
حفاظتازانقالب،ازنظام،ازکشور،ازعّزتملّیوازآیندهوتاریخمان،شایدحاالتشخيص
همندادهایماّماابراز]هم[نکردهایمونشانندادهایم.لذااینکارهاییکهشماميکنيد،
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کارهاییاستدراینجهتودراینصراط،خيلیارزشمنداست.
خب،بياناتجنابآقاینورمفيدی،وافیبودومطالبکاماًلخوبودرستیرادرمورد
مسائلانقالببيانفرمودندو]بيانات[آقایانهمهمينجور.اگرچهبعضیازاینمطالبی
کهگفتهشد،بابهيئتدولتوماننداینهابود،ولیخببههرحالمطالبیبودراجعبه

یکمنطقهیمهمکهمنطقهیگلستاناست.

 منطقه ی گلستان، از مناطق ممتاز کشور از لحاظ نیروی انسانی 
یکچندجملهایمادرمناقبگلستانعرضبکنيم.منطقهیگلستانمنطقهایاست
کهازلحاظنيرویانسانیومردمی،بهدالیلگوناگون،حّقاًیکیازمناطقممتازاست.
اّوالًیکنکتهایکهآقاینورمفيدیرویآنتکيهکردندوبسيارمهماست،]مردم[یک
همزیستیمطلوبوموثّریرادربيناقوامومذاهب-درگرگان،درمنطقهیگلستانو
ترکمنصحرا-دارندارائهميکنندکهاینهاخيلیمهماست.امروزپولهاییکهخرجميشود
برایایجاداختالفبينمذاهباسالمیوبينسّنیوشيعهوبهقولفرنگیهااتاقهایفکر
-کهمینشينندوفکرميکنندوطّراحیميکنندوبرنامهریزیميکنند-اگرتشریحبشود
برایمردم،واقعاًمردمتعّجبخواهندکردکهاینهمهکارداردميشودبرایاینکهدونفر
مسلمانکهیکیسّنییایکیشيعهاست،پهلویهمدیگرننشينند،باهمحرفنزنند،
باهمقهرباشند،باهمدشمنباشند،عليههمسالحبکشند.علیرغمهمهیاینهادرایران
اسالمیدرستبهعکسآنچهآنهاخواستهاند،اتّفاقافتادهاستویکیازبهترینمناطق
دراینزمينه،منطقهیگلستاناستکهمنازقبلازانقالبآمدهاموهمبهگنبدقابوس،
همگرگان،همبعضیشهرهایدیگرمثلگاليِکشوماننداینهارفتهاموميدانمکهچقدر
مردمآنجادرحفظاینهمزیستیواینهمکاریواینمحّبتطرفينی،کوشاوساعی
بودهاند.اینخيلیباارزشاست،اینرابایدحفظکرد،اینرابایدنگهداشت.بندهچندسال
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قبلازایندرسفریکهآمدمگرگان،یکروزییایکنصفروزی-یادمنيستچقدر-
رفتمگنبد.)۲(مردمیکهدرگنبداظهارمحّبتبهماميکردند،اکثریّتقاطعشانبرادران
اهلسّنتبودند.خب،ایندرستنقطهیمقابلآنچيزیاستکهامروزسعودیهاو
تکفيریهاوپشتسرآنهاآمریکاوسرویسهایجاسوسیسیآیایواینتليجنس
سرویسوماننداینهادارندکارميکنند؛ایندرستنقطهیمقابلآناست؛یعنیکار
سياسِیبهمعنایواقعیکلمههدفدار،جهتدار،صحيح،بُرندهوقاطعاست.اینیکیاز

مناقبمنطقهیگلستاناستکهبهنظرمنخيلیمهماست.
هميناواخر-چندماهقبلازاین-یکنامهایبرایمنآمداز]خانوادهی[آنبانویترکمن
کهدرقضایایمنیبهشهادترسيدهبود.)۳(خانوادهیایشانبرایمننوشتهبودندکه
ایشانمّکهرفتهویکیرااستشهادکردهکهازطرفحقيرزیارترفته-حاالیاهمينسفر
یایکسفرقبل-اینخيلیمهماست.یکبانویترکمن،بدوناینکهمناورابشناسم،
ناماورابدانم،بهنيابتازاینحقيربلندميشودميرودسفرمّکهوحجميکندوبعدهماین
رااستشهادميکند-استشهادکردند،نوشتندوامضاکردند،چندماهقبلازاینبرایما
فرستادند-اینهاآنچيزهاییاستکهدرکشورماودرملّتما،آننقاطقّوتحقيقی
است.اینجنگنامتقارنکهگفتهميشود،معنایشایناستکهیکطرفازیکوسایلی
وابزارهاییبرخورداراستکهطرفدیگر،آنابزارهارانداردوحّتیگاهینمیشناسد؛
یکمصداقشهميناست.اینمحّبتها،اینارتباطها،اینهماهنگیهاچيزهاییاست
کهطرفمقابلما-کهاستکبارجهانیاست،صهيونيسماست،آمریکااست-اصالًاینهارا
نهميدانندونهحّتیمیشناسندونميتوانندتحليلبکنند؛برایشانقابلتحليلهمحّتی

نيست.اینیکنکتهاست.
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  مردم منطقه ی گلستان، وفادار به انقالب 
یکنکتههممسئلهیوفاداریاینمردمبهانقالبومسائلانقالباست.منسال۴۳آمدم
گرگان،آنجامنبرميرفتم.حدودیکسالبعدازقضایایپانزدهمخردادبود؛دههیدّوم
یاسّومصفربود؛آناجتماعوحرکتیکهمردمميکردندوآناستقبالیکهمردمميکردند
وآنهيجانیکهمردمنشانميدادند،برایمنشگفتآوربود؛نشاندهندهیبيداریو
عالقهمندیمردمبهاینحرکتبود؛هنوزآنقتخبرزیادیهمکهنبود،هنوزمبارزه

همهگيروفراگيرکهنشدهبود.
بعدهمقضایایدورانانقالب.همينمسئلهیپنجمآذر-کهآقایاناشارهکردید-)۴(روز
مهّمیدرقضایایگرگاناست.مردمدرگرگان،قضایایحملهیبهحرمامامرضادرمشهد
راشنيدندوبهطورخودجوشبهحرکتدرآمدند؛نهکسیدعوتکرد،نهکسیپذیرایی
کرد،آمدندوسطميدانکهخببهآنهاحملهشد.یکیدوهفتهبعددرگنبدقابوسهماین
اتّفاقافتاد،درگاليِکشهمایناتّفاقافتاد؛یعنیمردموسطميدانآمدند.یااوایلانقالب
دراینحرکتیکهدرآنجاازطرفمارکسيستهااتّفاقافتاد-آنکشتاروآنتجزیهطلبی
واینها-عمدهیآنچيزیکهتوانستگرگانرانجاتبدهدیاآنمنطقهرانجاتبدهدیا
ترکمنصحرارانجاتبدهد،ایستادگیمردمبود.چونآنهاییکهآمدهبودندآنجاالنهکرده
بودندوازخوِدآنجایکمقدارسربازگيریکردهبودند،اینهاپشتوانهیمردمینداشتند.
وقتییکگروهیپشتوانهیمردمیندارد،زودشکستميخوَرد.مردمبااینطرفبودند،
مردمباانقالببودند،مردمطرفدارامامبودند.بههرحالبحمداهللمناقبمردمزیاداست.
دردوراندفاعمقّدسهم،همارتش-همانلشکر۳۰کهاشارهکردند)۵(-وهملشکر
۲۵سپاهمنطقهیگلستانوگرگان،واقعاًخوشدرخشيدندوکارهایبزرگیراانجام
دادندکهحاالایشانبهبعضیازآنکارهااشارهکردند.یکروزآقاینورمفيدیهمبودند
کهبندهرفتممرکزوجمعیازدوستانگرگانیهمآمدهبودندآنجا،بهنظرممرحومآقای
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طاهری)۶(همآنجابود؛خداوندانشاءاهللایشانراهمرحمتکندودرجاتشراعالیکند،
ایشانهمخيلینقشداشت.بههرحالاینحضورآنهادرعرصهیجنگوفّعالّيتهایی
کهانجامميدادند،فّعالّيتهایفوقالعادهایبود.حاالراجعبهمردمگرگان،هرچهدراین
زمينهصحبتبکنيمزیادنيست؛منازهمينجاسالمميفرستمبهتکتکمردمعزیزمان
ازشيعهوسّنیوبخصوصبهعلمایمنطقهازشيعهوسّنی؛اینزحمتراجنابآقای
نورمفيدیازطرفمابکشندوبههمهیعلمایآنجاوبههمهیمسئولينفّعالآنجاسالم
اینحقيرراابالغکنندو]همچنين[بههمهیمردم؛منواقعاٌبهمردمگرگاناحساس

محّبتواعتمادواخالصميکنم.

  شهادتها و فداکاری ها، ضامن بقای نظام 
همانطورکهعرضکردیممسئلهیشهدارابایدخيلیجّدیگرفت.مابرایشهداهمان
ارزشهاییرابایدقائلباشيمکهخدایمتعالبرایاینهاقائلاستکه]فرمود[:یُقاتِلوَنفی
افِیالّتوریِةَواالِنجيلَوالُقرآن؛)۷(اینکسانی َسبيِلاهللَِفَيقُتلوَنَویُقَتلوَنَوعداًَعلَيِهَحقًّ
کهدرراهخدامجاهدتميکنندوجانخودشانرادرکفدستميگيرند،همدشمن
کشتنشان،همکشتهشدنشانارزشدارد؛پيشخدایمتعالوعدهیالهیبررحمتبه
اینهااست.حاالآنکهجانشرادراینراهازدستميدهد،درروایاتداریمکههنوزازاین
نَشئه)۸(خارجنشده،عالئمرحمتالهیرامشاهدهميکند؛یعنیدرروایاتداردبمجّرد
اینکهشهيدازاسبمیافتد-آنوقتبااسبميجنگيدند-هنوزبهزميننرسيده،وعدهی
الهیرادریافتميکند؛یعنیحّتیدرایننشئهچشمشبازميشودوحقيقتراميبيند
ورحمتالهیرا،فضلالهیرابهطورملموسدرکميکندودریافتميکند؛اینارزش
شهدااست.اگراینشهادتهانبود،اگراینفداکاریهانبود،ایننظامباقینميماند؛ایننهال،
موردتهاجمطوفانهایسختبود.علّتاینکهایننظامباقیماندوایننهالازبيننرفت
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وبحمداهللبهایندرختتناورتبدیلشد،فداکاریهاوایثارگریهاوشهادتطلبیهاو
واردميدانشدنهابود؛اینرابایدنگهداشت.دشمنرابایدشناخت،کيددشمنراباید

شناخت.
امروزشمامالحظهکنيددرقضایایجهانی،درآنجاییکهاستکبارنقشهیاساسینسبت
بهاینمنطقهدارد،آننقطهیمرکزیعبارتاستازایران؛چرا؟بهخاطرانقالباسالمی،
بهخاطراینملّتمؤمن،بهخاطرایماناسالمیکهدراینجاهست.ماآماجحمالتزیادی
هستيم؛خوشبختانهخدایمتعالبهماقدرتداده،تواناییداده؛همنيرویانسانی
داریم،همکشوربابرکتیداریم،کشوربزرگیداریم،جمعّيتزیادیداریم،نسلجوان
بااستعدادوبيناومتحّرکیداریم؛اینهاامکاناتمااست؛اینهاامکاناتکمینيست،خيلی
امکاناتباعظمتیاست؛اینهارابایدبهکاربگيریم.ودردرجهیاّولهممخاطباین
حرفهامسئولينهستند؛وبعدهمآحادمردم؛همهبایداحساسکنندکهدرقبالاین
حادثهیعظيمیکهاتّفاقافتاد-کهپرچماسالمبرافراشتهشد-وظيفهدارند؛اینچيز
کوچکینيست.درآندورانیکههمهیدستهاوسياستهاوقدرتهاسعیشانبراینبود
کهمطلقدینرا،بخصوصاسالمرامنزویکنند،آنوقتزندهترینادیانیعنیاسالم
عزیزوگویاترینمتونالهییعنیقرآنکریم،بتوانددریککشوریخودشراباالبکشد
وگسترهیکشوررادردستبگيردوعالوهبراین،حدودجغرافياییرادرهمبریزدووارد
مناطقگوناگوندنيابشود،اینخيلیحادثهیعجيبومهّمیاست.دشمناینحادثهرا
دیدواحساسخطرکردوازروزاّولهمعليهنظاماسالمیمشغولفّعالّيتوتالششدند
وتاامروزهمبحمداهللنتوانستهاندوبعدازاینهمقطعاًبهفضلالهینخواهندتوانست
]کاریبکنند[؛لکنشرطشایناستکههمهیمااحساسمسئولّيتکنيمیعنیهمه
بایداحساسمسئولّيتکنيموهرکدامدرهرجاکههستيم،واقعاًوظيفهیاّولیواصلی
خودمانرادفاعازنظاماسالمیقراربدهيموحرکتمانرابااینتنظيمکنيم.اینکارشما
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همکه]نام[شهدارااحياءميکنيدوناماینهارابلندآوازهميکنيدوبرایاینهابزرگداشت
ميگيرید،قطعاًدرهمينجهتومؤثّردراینراهاستوانشاءاهللیکصدقهیجاریهویک

حسنهیماندگاراستوخداوندمتعالانشاءاهللبهشماپاداشخيرخواهدداد.

  اهّمّیت مضاعف رساندن کتاب و سایر تولیدات هنری به ذهن مخاطبان
سعیکنيداینمنشوراتواینمحصوالتکارخودتانرابهذهنهابرسانيد،بهمخاطبها
برسانيد.یعنیمافقطدلمانبهاینخوشنباشدکهحاالکتابیراتوليدکردیم؛البّته
بالشکتوليدکتابمهماستیاتوليدفيلموتوليدهنریمهماست؛منتهادرکناراین،پيدا
کردنمخاطبیابهیکمعناتوليدمخاطب]هم[مهماست.سعیکنيدکتابرابتوانيدبه
ذهنمخاطبينبرسانيد.امروزجوانهایمااحتياجدارندبهخوراکهایفکری.خيلیازاین
جوانهایامروزماحّتیجوانهایفّعالوخوبماهمنهانقالبرادرککردند،نهامامرادرک
کردند،نهدورانجنگرادرککردند،نهازاینقضایایگوناگونمّطلعند.حاالشماگفتيد
پنجمآذر؛خبجوانهایگرگانیميدانندپنجمآذرچهاتّفاقیافتاده؟اینخيلیمهماست.
بدانندروزپنجمآذرچهاتّفاقیافتادهکهدرتاریخثبتشده؛یعنیاینمهماست.اینکه
جوانهاتاریخخودشانرا،گذشتهیخودشانراودرواقعشناسنامهیانقالبیخودشانرا
بدانند،خيلیمهماست.اینرابایدسعیکنيدکهحّتیالمقدورانجامبدهيد.اینهمالبّته
احتياجداردبهکار؛یعنیکارسادهاینيست.مشکلترازکتابنوشتن،رساندنکتاب
بهچشموذهنمخاطباست؛اینخيلیمهماست.اینهنرالزمدارد،دّقتالزمدارد،

ظرافتهاییداردکهبایستیبتوانيداینهاراواردذهناینهابکنيد.
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  هماهنگی و همدلی بین جوانان شیعه و سّنی، بزرگ ترین حربه بر ضّد 
دشمنان 

همينمسئلهیسّنیوشيعهکهمطرحشد-همایشانفرمودند،)۹(هممنعرضکردم-
خيلیمسئلهیمهّمیاست؛جوانهایشيعهوسّنیبدانندکهاینچقدرمهماست.امروز
دشمنانازایناختالفات،ازایندلخوریهاییکهگاهیبهوجودمیآید-یاازاینطرف،یا
ازآنطرف-دارنداستفادهميکنند.امثالداعشوتکفيریهاوماننداینهاازهمينچيزها
دارنداستفادهميکنند؛مابایدجلویاستفادهیاینهارابگيریم.ایننميشودمگراینکهجوان
شيعه،جوانسّنی،بدانندکهاینکاریکهاالندارندميکنند،اینهماهنگیوهمزیستی
وهمکالمیوهمدلیایکهبيناینهاهست،خيلیچيزبزرگیاست؛اینبزرگترینحربه
استبرضّددشمنایران،دشمناسالمودشمنقرآن.اینرابدانندوحفظکنند.اینهارا

بایستیبهشکلملموسیبهذهنمخاطبانجوانخودمانمنتقلومنعکسکنيم.
انشاءاهللخداوندشماراموّفقبدارد.خداوندانشاءاهللدرجاتگذشتگانشماراوعلمای
بزرگگرگانرا-کهمابابعضیشانازنزدیکآشنابودیموزیارتشانکردهبودیم-عالی
کند.خداانشاءاهللتوفيقاتدوستانیراکهاالنهستند-جنابآقاینورمفيدی،شماهاو
دیگربرادرانیکهفّعالهستند-روزبهروزبيشترکندوبتوانيدانشاءاهللدراینراه،قدمهای

محکمواستواریرابردارید.

والّسالمعليکمورحمةاهللوبرکاته

۱(ارزیابی
۲(سفربهگرگاندرتاریخ۱۳۷۴/۷/۲۶وسفربهگنبددرتاریخ۱۳۷۴/۷/۲۷
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۳(خانممرجاننازقلچی)فرماندارسابقشهرستانبندرترکمن(
۴(اشارهبهوقایعپنجمآذرسال۱۳۵۷

۵(اشارهبهسخناندبيرکنگره
۶(حّجتاالسالموالمسلمينسّيدحبيباهللطاهریگرگانی)نمایندهیمردمگلستاندرمجلس

خبرگانرهبری(
۷(سورهیتوبه،بخشیازآیهی۱۱۱

۸(دنيا
۹(نمایندهیولّیفقيهوامامجمعهیگرگان
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