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دليل مهارت اينها ]شهدا و ســرداران بزرگ[ و عظمت كار اينها اين اســت كه پختگان نظامى ما، برادرانى 
كه در ارتش بودند و ســالها كار كرده بودند همه، كار اينها را و فكر اينهــا را تصديق و تأييد ميكردند. و دليل 
روشــن تر اينكه اينها توانســتند يك ارتش مجّهز پشتيبانى شده ى از ســوى قدرتهاى بزرگ را، با آن همه 
ســازوبرگ در عملّيات هاى فوق العاده عجيبى، آنچنان در محاصره بيندازند كه آنها خودشان حيرت كنند.

الزامات فعالیتهای مرتبط با بزرگداشت شهدا

1. عميق بودن و پرهيز از توجه به عناوين صرف
2. فرصت، دّقت و وقت گذارى در انجام كارها

3. بهره گيرى از هنر      
4. بهره گيرى از روح تحقيق

نمونه هایی از افتخارات مردم مازندران

1. تقديم بيش از ده هزار شهيد در جنگ 2. تاثيرگذارى لشكر 2۵ كربال در جنگ
3. حركت مردمى ِ عجيب و فداكارى در قضيه ى آمل  در 6 بهمن سال 1360

) 4. پيروى از اهل بيت )عليهم الّسالم( از ابتداى مسلمان شدن و كمك به خاندان پيغمبر)صلوات اللَّ
۵. حضور موثر در سازندگى كشور و بازسازى شهر سوسنگرد

6. وفادارى به نظام اسالمى و حفظ ايمان على رغم فعاليتهاى رژيم طاغوت در اين استان

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

شـهيد باكرى در آغـاز جنگ يك جوان دانشـجو اسـت كـه تـازه فارغ الّتحصيل شـده؛ حاال چنـد ماه يا يـك مّدتى هـم در پادگانهـا گذرانـده، بعد هم به دسـتور 
امـام كـه ] گفتنـد[ از پادگانهـا بياييـد بيـرون، آمده بيـرون؛ مثـاًل مهر ماه سـال ۵۹ شـهيد باكـرى يـك چنيـن حالتـى دارد. بعد شـما نـگاه كنيـد در عملّيات 
بيت المقـّدس، در عملّيات خيبـر، قبـل آن در عملّيات فتح المبيـن، اين جوان يـك فرمانده ى زبـده ى نظامى اسـت كه ميتواند يـك لشـكر را، در بعضى جاها يك قـرارگاه را 

حركت بدهد و هدايت كند و كار كند. اين عجيب نيست؟ اين معجزه نيست؟ اينها معجزه ى انقالب است. | متن کامل در

پیشنهاد

برگزیده

  اقتدار نظامی: 
رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار 

اعضاى ستاد برگزارى بزرگداشت 
سرداران و ده هزار شهيد استان 
مازندران ضمن اشاره به اهميت 

بزرگداشت ياد شهدا و احياى نام آنها، 
عرصه ى دفاع مقّدس را زمينه اى جهت 

بُروز استعداهاى ملت ايران معرفى 
نموده و به نمونه هايى از موفقيت ها و 

دستاوردهاى جوانان برآمده از انقالب 
اسالمى در رويارويى با دشمن اشاره 

كردند. از نگاه آيت الل خامنه اى دفاع 
مقّدس زمينه اى براى كسب توانمندى 

توسط ملت ايران و اقتدار روزافزون 
ما در برابر تهديدات سلطه گران و 

زياده خواهان محسوب مى شود. ايشان 
همواره توجه به عنصر اقتدار نظامى و 
هرچه قدرتمندتر شدن كشور و ملت 

در اين بخش را يكى از مسائل مهم 
در مسير ايستادگى در برابر دشمنان 

مى دانند.

جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر 
با نگاه رهبر انقالب اسالمی در 

این موضوع مطالعه ی کلیدواژه ی 
"اقتدار نظامی"   در بخش    جستار 

پایگاه   پیشنهاد 
می گردد.

  بزرگداشت شهيدان، 
احياى نام آنان، تحقيق در مورد 
كارهاى آنها، توليد آثار مكتوب و 
تصويرى و صوتى و امثال اينها از 
زندگى آنها و از اقدامات و جهاد 

آنها، كارهاى بسيار باارزشى 
است.

  مسئله ى دفاع مقّدس عالوه 
بر اينكه يك آزمون بزرگى بود 

براى ملّت ايران، آزمونى هم بود 
براى بُروز استعدادها.

  يك جوانى وارد ميدان جنگ 
ميشود و در حالى كه از مسائل 

نظامى هيچ اّطالعى ندارد و 
وارد نيست، در ظرف يك سال، 
يك سال و نيم، دو سال تبديل 

ميشود به يك استراتژيست 
نظامى؛ اين خيلى مهم است.

  مازندران انصافاً در جنگ 
امتحان بسيار خوبى داد. بيش از 

ده هزار شهيد مازندران دارد.

مازندران انصافـاً در جنگ امتحان بسـيار خوبى داد. 
بيش از ده هزار شـهيد مازندران دارد كـه حاال آقايان 
رقم را ِگـرد ميكنند، ميگوينـد ده هزار، اّما بيشـتر از ده هزار اسـت. 
معناى اين تعداد شـهيد چيسـت؟ چقدر اينها رفتند جبهه؟ چقدر 
مكّرر رفتند و برگشـتند؟ چقـدر در آنجا ماندند كه در طول هشـت 
سـال بيش از ده هزار شـهيد تقديم كردند؟ حاال شـهداى نامدارى 
هسـتند، معروفند، اّمـا بى نام ونشان هايشـان، آن افـرادى كه داراى 
همين اسـتعدادهايى كه اشـاره كرديم بودند، همـراه اين جمعّيت 
رفتنـد و در جنـگ بودند. بنـده همان وقت هـم لشـكر 2۵ كربال را 
ديـده بـودم - البّته فقـط لشـكر 2۵ كربال نبـود، از جملـه يكى هم 
همان ] لشـكر[ 30 گرگان بـود و يگانهاى ديگرى كـه مازندرانى ها 
داشـتند - محوْر لشـكر 2۵ كربال بـود؛ مـا از نزديك اين لشـكر را و 
كار آن را ديـده بوديم، شـنيده بوديم؛ خـب، اينها كار بزرگـى را در 
جنـگ انجـام دادنـد؛ مـردم مازنـدران واقعـاً فـداكارى كردنـد، 
ازخودگذشـتگى كردند، جوانهايشـان را با اخالص فرستادند، و اين 

جوانها رفتند، ايستادگى كردند و مقاومت كردند.

در عملّيـات فتح المبيـن طّراحى هـاى هميـن نيروهـاى جـوان مـا، همين بّچه هـاى ما 
موجب شـد كه - دشـمنى كه آن صحـراى عظيم را ] پـر كرده بـود[ كه بنـده آن صحرا 
را همـان زمان جنگ رفتـم كاماًل از بـاال ديدم؛ اسـتقرار نيروهـاى دشـمن را از آن ديدگاه هـا بنده نگاه 
كرده بـودم كه چطور تمـام اين صحرا را، دشـت عّباس و ايـن طرف و آن طـرف را اينها ] فـرا [گرفته اند 
- دشـمن ناگهان احسـاس كند كه اين نيرويى كه در مقابل او اسـت و دارد با او ميجنگد، از پشـت سـر 
دارد بـه او حملـه ميكنـد. اين مهم نيسـت؟ ايـن كوچك اسـت؟ ايـن قابـِل اين نيسـت كـه روى اين 
حركت عظيم كار بشـود، فكر بشـود، تحقيق بشـود، كار هنرى بشـود، كار تحقيقى انجام بگيرد؟ اينها 
شـوخى اسـت؟ يا در عملّيات بيت المقّدس دو سـه لشـكِر مجّهِز دشـمن ناگهان احسـاس ميكنند در 
محاصره قـرار گرفتنـد؛ در اين صحـراى منطقه ى خوزسـتان از شـمال دارد بـه آنها حمله ميشـود، از 
شـرق دارد بـه آنها حملـه ميشـود، از ايـن طـرف دارد بـه آنهـا حمله ميشـود. پـس اهّمّيـت و صّحت 
طّراحى هـاى جوانهاى ما، اين اسـتعدادهاى برجسـته، از جمله اينجا معلوم شـد كه يك لشـكر مجّهز، 
يك نيـروى مسـلِّح از همه جهـت مجّهز كه هـم ژنرال هاى كاركشـته و قديمى و افسـران برجسـته به 
قـول خودشـان داشـتند، هم از طـرف دشـمنان ما در سـطح جهانـى بـه اينها كمك ميشـد، بـه اينها 
دستور داده ميشـد، روش ياد داده ميشـد، حّتى تاكتيك به اينها تعليم داده ميشـد؛ اين ارتِش آنچنانى 
در مقابل طّراحى هاى جوانهاى ما دسـت و پايشـان بسـته ميشـد، كـم مى آوردند و مغلوب ميشـدند؛ 

اين دليِل چيست؟ اين دليل اين است كه كار در اينجا داراى يك چنين عظمت و اهّمّيتى است.

تیرت دو
ت

روای مازندران در جنگ امتحان 
بسيار خوبى داد 

ناتوانى لشگر مجّهز دشمن در عملّيات های 
فتح المبين و بيت المقّدس

حرکت عظیم جوانان در دفاع مقّدس 
معجزه انقالب اسالمی است

تکمیلی

دفاع مقّدس آزمونی برای ملت ایران بود
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دليل مهارت اينها ]شهدا و ســرداران بزرگ[ و عظمت كار اينها اين اســت كه پختگان نظامى ما، برادرانى 
كه در ارتش بودند و ســالها كار كرده بودند همه، كار اينها را و فكر اينهــا را تصديق و تأييد ميكردند. و دليل 
روشــن تر اينكه اينها توانســتند يك ارتش مجّهز پشتيبانى شده ى از ســوى قدرتهاى بزرگ را، با آن همه 
ســازوبرگ در عملّيات هاى فوق العاده عجيبى، آنچنان در محاصره بيندازند كه آنها خودشان حيرت كنند.

بسم اللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

اّوالً از بـرادران عزيـز صميمانـه و از تـه دل متشـّكرم به خاطـر اينكه 
هّمت گماشـتيد براى بزرگداشت كسـانى كه حّقاً و انصافاً سرآمدان 
مـردم روزگار ما به حسـاب مى آيند؛ يعنى شـهدا و مجاهـدان. خود 
اين كار بسـيار باارزش است؛ بزرگداشـت شـهيدان، احياى نام آنان، 
تحقيـق در مـورد كارهـاى آنهـا، توليـد آثـار مكتـوب و تصويـرى و 
صوتى و امثال اينها از زندگى آنهـا و از اقدامات و جهـاد آنها، كارهاى 
بسـيار باارزشـى اسـت. اين فهرسـتى هم كـه سـردار محتـرم بيان 
كردنـد)2( در مورد كارهايـى كه در ايـن گردهمايى بنا اسـت انجام 
بگيـرد، فهرسـت خوبى اسـت؛ هميـن كارهـا بسـيار خوب اسـت؛ 
منتهـا توّجه كنيد كـه عميق انجـام بگيرد ايـن كارها؛ يعنـى ِصرف 
تأمين يـك عنوان نباشـد، يعنى كامـاًل با عمق، بـا فرصت، بـا دّقت، 
بـا وقت گـذارى، بـا بهره گيـرى از هنـر از يـك سـو، و روح تحقيق از 
سـوى ديگر، انجام بگيرد تـا مانـدگار و اثرگذار باشـد. بنابرايـن كار، 
كار بسـيار خوبى اسـت؛ كار باارزشـى اسـت. البّتـه من اّطـالع دارم 
كـه مازندرانى ها تا حـاال هم گردهمايى هاى بسـيار زيـاد و متعّددى 
در مورد شـهدا در بخشـهاى مختلف اسـتان به صورت خودجوش و 
مردمـى انجـام داده اند، كـه خيلى بـاارزش اسـت؛ اين كار شـما هم 
يـك كار جمعـى و بـزرگ و بـا اهّمّيـت اسـت. ان شـاءالل كـه موّفق 

. شيد با
 مسـئله ى دفاع مقّدس عالوه بر اينكه يـك آزمون بزرگـى بود براى 
ملّـت ايـران، آزمونى هـم بود بـراى بُـروز اسـتعدادها، هم اسـتعداد 
اشـخاص، هـم اسـتعداد مناطـق كشـور؛ حـاال در مـورد اسـتعداد 
اشـخاص به نظر من اين نكته ى مهـم و قابل توّجهى اسـت كه به آن 
توّجه نميشـود؛ يعنى از بس واضح اسـت مورد غفلت قـرار ميگيرد، 
از كثرت وضـوح مخفى ميماند؛ و آن اين اسـت كه ايـن دفاع مقّدس 
وسـيله اى شـد براى اينكه اسـتعدادهاى مكنـون)3( در انسـانها، به 
شـكل عجيبى بُروز كند. مثاًل در سـپاه، شـما مالحظه ميكنيد يك 
جوانى وارد ميدان جنگ ميشود و در حالى كه از مسائل نظامى هيچ 
اّطالعى ندارد و وارد نيسـت، در ظرف يك سـال، يك سـال و نيم، دو 
سـال تبديل ميشـود به يك استراتژيسـت نظامى؛ ايـن خيلى مهم 
است. خب، شـما االن در حاالت شهدا و سـرداران بزرگ و مانند اينها 
كه نـگاه ميكنيـد، مثاًل فـرض كنيد شـهيد حسـن باقـرى من باب 
مثال، بالشـك يـك طـّراح جنگـى اسـت. هركـس منكر ايـن معنا 
باشـد، اّطالع ندارد؛ وااّل كسـى اّطالع داشـته باشـد، خواهـد ديد كه 
واقعاً اين جوان بيسـت و چند سـاله يك طّراح جنگ اسـت. ِكى؟ در 
سـال 1361؛ ِكى وارد جنگ شـده است؟ در سـال 13۵۹. اين مسيِر 
حركت از يك سـرباز صفر به يك استراتژيسـت نظامى، يك حركت 
بيست سـاله، بيسـت و پنج سـاله اسـت؛ اين جوان در ظرف دو سال 
اين حركت را كرده اسـت! اين خيلـى نكته ى مهّمى اسـت. يا فرض 
بفرماييد فالن سـردار جنگى - حاال از شـهدا و رفتگان اسم بياوريم؛ 
زنده هـا هـم زيادنـد، هميـن آقـا مرتضـاى خودمـان)4( كـه اينجا 
نشسـته و ديگران، همه از همين قبيلند - مثاًل شهيد باكرى؛ ايشان 
در آغاز جنگ يك جوان دانشـجو اسـت كه تازه فارغ الّتحصيل شده؛ 
حاال چنـد ماه يـا يـك مّدتى هـم در پادگانهـا گذرانـده، بعـد هم به 
دسـتور امام كه ] گفتند[ از پادگانها بياييد بيرون، آمـده بيرون؛ مثاًل 
مهر ماه سـال ۵۹ شـهيد باكرى يـك چنين حالتـى دارد. بعد شـما 
نگاه كنيـد در عملّيات بيت المقـّدس، در عملّيات خيبـر، قبل آن در 
عملّيات فتح المبين، اين جـوان يك فرمانده ى زبده ى نظامى اسـت 
كه ميتواند يك لشـكر را، در بعضى جاها يك قرارگاه را حركت بدهد 
و هدايت كنـد و كار كنـد. اين عجيب نيسـت؟ اين معجزه نيسـت؟ 
اينها معجزه ى انقالب اسـت. اين در مورد بُروز شـخصّيت ها؛ حاال در 
اين زمينه حـرف زياد اسـت، منتها عرض كـردم اين مطالبى اسـت 
كه از بس روشـن اسـت مورد غفلت قـرار گرفته؛ يعنى كسـى توّجه 
به اين ] مطلب [ نميكنـد كه اينها كـه بودند؟ چه بودنـد؟ يك جوان 
بيسـت وهفت بيست وهشـت سـاله و حّداكثـر سـى سـاله در وقت 
شـهادت، و در اوج توانايى هـاى نظامى يك انسـان، يك جـوان؛ او از 

كجا شـروع كرد كه بـه اينجا رسـيد؟ در چـه مّدتى به اينجا رسـيد؟ 
ايـن خيلى مهم اسـت.

 دليل مهارت اينها و عظمت كار اينها اين اسـت كـه پختگان نظامى 
مـا، برادرانـى كـه در ارتش بودنـد و سـالها كار كـرده بودنـد - كه در 
طّراحـى عملّيـات بـا همديگـر مى نشسـتند، در فتح المبيـن، در 
بيت المقّدس، در خيبر، جاهـاى ديگر، تبادل نظـر ميكردند - همه، 
كار اينهـا را و فكر اينها را تصديـق و تأييد ميكردند. و دليل روشـن تر 
اينكه اينها توانسـتند يـك ارتش مجّهز پشتيبانى شـده ى از سـوى 
قدرتهاى بـزرگ را، با آن همه سـازوبرگ در عملّيات هـاى فوق العاده 
عجيبـى، آنچنـان در محاصـره بيندازنـد كه آنهـا خودشـان حيرت 
كننـد. فـرض كنيـد در عملّيـات فتح المبيـن طّراحى هـاى همين 
نيروهاى جـوان ما، هميـن بّچه هـاى ما موجب شـد كه - دشـمنى 
كـه آن صحـراى عظيـم را ] پـر كـرده بـود[ كـه بنـده آن صحـرا را 
همـان زمـان جنـگ رفتـم كامـاًل از بـاال ديـدم؛ اسـتقرار نيروهاى 
دشـمن را از آن ديدگاه هـا بنـده نـگاه كـرده بـودم كه چطـور تمام 
ايـن صحـرا را، دشـت عّباس و ايـن طـرف و آن طـرف را اينهـا ] فـرا 
[گرفته انـد - دشـمن ناگهـان احسـاس كند كه ايـن نيرويـى كه در 
مقابـل او اسـت و دارد بـا او ميجنگد، از پشـت سـر دارد بـه او حمله 
ميكند. اين مهم نيسـت؟ ايـن كوچك اسـت؟ اين قابِل اين نيسـت 
كه روى ايـن حركت عظيـم كار بشـود، فكر بشـود، تحقيق بشـود، 
كار هنـرى بشـود، كار تحقيقـى انجام بگيرد؟ اينها شـوخى اسـت؟ 
يـا در عملّيـات بيت المقّدس دو سـه لشـكِر مجّهـِز دشـمن ناگهان 
احسـاس ميكنند در محاصره قرار گرفتند؛ در اين صحراى منطقه ى 
خوزسـتان از شـمال دارد به آنها حمله ميشـود، از شـرق دارد به آنها 
حمله ميشـود، از اين طرف دارد بـه آنها حمله ميشـود. پس اهّمّيت 
و صّحـت طّراحى هـاى جوانهاى مـا، اين اسـتعدادهاى برجسـته، از 
جمله اينجا معلوم شـد كه يك لشـكر مجّهز، يـك نيروى مسـلِّح از 
همه جهـت مجّهز كه هـم ژنرال هاى كاركشـته و قديمى و افسـران 
برجسـته به قـول خودشـان داشـتند، هـم از طـرف دشـمنان ما در 
سـطح جهانى به اينها كمك ميشـد، بـه اينها دسـتور داده ميشـد، 
روش ياد داده ميشـد، حّتى تاكتيك به اينها تعليم داده ميشـد؛ اين 
ارتِش آنچنانـى در مقابل طّراحى هاى جوانهاى ما دسـت و پايشـان 
بسـته ميشـد، كم مى آوردند و مغلوب ميشـدند؛ اين دليِل چيست؟ 
اين دليـل ايـن اسـت كـه كار در اينجـا داراى يك چنيـن عظمت و 

اهّمّيتـى اسـت. ] بنابراين [ ايـن اسـتعدادها بُروز 
كـرد. ايـن در مورد اشـخاص.

 در مـورد مناطـق هـم همين جـور؛ حـاال مـن به 
مناسبت ] بزرگداشـت شـهداى [ مازندران اين را 
بگويم: مازنـدران انصافـاً در جنگ امتحان بسـيار 
خوبـى داد. بيش از ده هزار شـهيد مازنـدران دارد 
كه حـاال آقايان رقـم را ِگرد ميكننـد، ميگويند ده 
هزار، اّما بيشتر از ده هزار اسـت. معناى اين تعداد 
شهيد چيسـت؟ چقدر اينها رفتند جبهه؟ چقدر 
مكّرر رفتند و برگشـتند؟ چقدر در آنجا ماندند كه 
در طول هشت سـال بيش از ده هزار شهيد تقديم 
كردند؟ حاال شـهداى نامدارى هستند، معروفند، 
اّمـا بى نام ونشان هايشـان، آن افـرادى كـه داراى 
هميـن اسـتعدادهايى كـه اشـاره كرديـم بودند، 
همـراه ايـن جمعّيـت رفتنـد و در جنـگ بودند. 
بنـده همـان وقـت هـم لشـكر 2۵ كربـال را ديده 
بـودم - البّته فقط لشـكر 2۵ كربال نبـود، از جمله 
يكى هم همان ] لشـكر[ 30 گرگان بود و يگانهاى 
ديگرى كـه مازندرانى ها داشـتند - محوْر لشـكر 
2۵ كربال بود؛ ما از نزديك اين لشـكر را و كار آن را 
ديده بوديم، شـنيده بوديم؛ خب، اينها كار بزرگى 
را در جنـگ انجـام دادنـد؛ مـردم مازنـدران واقعاً 

فداكارى كردند، ازخودگذشـتگى كردند، جوانهايشـان را با اخالص 
فرسـتادند، و اين جوانها رفتند، ايسـتادگى كردند و مقاومت كردند؛ 
در عملّيات هـاى مختلفـى كـه ايشـان)۵( اسـم آوردند، توانسـتند 

كارهـاى برجسـته و بزرگى را انجـام بدهند.
 در غير از مقولـه ى دفاع مقّدس هـم همين جور؛ در همين داسـتان 
آمل كه يـك حركت مردمـِى عجيبى مـردم آمل نشـان دادنـد،)6( 
اينكه امام )رضـوان الل تعالى عليـه( در وصّيتنامه از مردم آمل اسـم 
آوردند، نشـان دهنده ى عظمت كار اينها - قشـرهاى مختلف، حّتى 
زنها - اسـت. دخترك چهـارده پانزده سـاله در همين داسـتان آمل، 
ميرود ميجنگد و به شهادت ميرسـد.)۷( البّته سوابق مردم مازندران 
كه زياد اسـت؛ من بارهـا گفتـه ام، از دورانهـاى قديم ايـن منطقه ى 
طبرسـتان و منطقـه ى پشـت ايـن جبـال سربه فلك كشـيده كـه 
لشـكريان فاتح خلفا نميتوانسـتند از اين جبال عبور بكنند، فراريان 
خاندان پيغمبـر، اين جوانهايى كـه در مدينه و در كوفـه و در مناطق 
عـراق و حجاز زير فشـار قرار ميگرفتند، خودشـان، زن وبّچه هاشـان 
فرار ميكردند و خودشـان را ميرسـاندند بـه آن طرفى كـه نيروهاى 
مسـلِّح آن روز نميتوانسـتند برسـند. لذا مردم مازنـدران از وقتى كه 
مسـلمان شـدند، پيرو اهل بيـت بودند؛ يعنـى از همـان اّول، اسـالِم 
اينها همـراه بود بـا پيـروى از اهل بيـت )عليهم الّسـالم(. يك چنين 
كار بزرگـى ]كردنـد[. حّتـى بعدهـا كـه عـّده اى از سـادات زيدى و 
رزمنـدگان پيرو مكتب زيـد ميخواسـتند در يمن كارهايـى را انجام 
بدهند، از مازندران كسـانى رفتند بـه آنها كمك كردند و توانسـتند 
حكومـت علـوى و حكومـت زيـدى را در آن قـرون اّولّيـه در يمـن 
به وجـود بياورنـد. غرض، افتخـارات مـردم مازنـدران يكـى دو مورد 
نيسـت. بعد هم در مورد سـازندگى، همان طور كه اشـاره كردند،)۸( 
] بازسـازى [ سوسـنگرد را مازندرانى ها قبـول كردند؛ زودتـر از همه 
هم اين بازسـازى را انجام دادند، تمـام كردند و تحويـل دادند؛ يعنى 
يـك كار بـزرگ و برجسـته اى را در زمينـه ى سـازندگى هـم انجام 
دادند. تـا امروز هم بحمدالل مـردم مازندران مردم وفادارى هسـتند؛ 
بـا اينكـه در دوران رژيم طاغوت دشـمنان اسـالم و عوامل دسـتگاه 
طاغـوت، ايـن همـه عليـه ديـن و تقـوا و عفـاف و معنويّت - هـم از 
لحاظ اخالقى، هـم از لحاظ رفتارى، هـم از لحاظ عقيدتـى - در اين 
اسـتان كار كرده بودند، در عين حـال اين مردم ايمانشـان را اين جور 
حفظ كردنـد و اين جور در دورانهاى سـخت بُـروز دادنـد. اميدواريم 
ان شـاءالل خداوند متعـال همـه ى شـماها را موّفق 
بدارد و بتوانيد ايـن كار بزرگ را و كارهـاى بزرگى از 

اين قبيـل را به بهتريـن وجهى پيـش ببريد.
  والّسالم عليكم و رحمةالل و بركاته  

1( اين كنگره ى يك روزه در 12 دى ماه سال جارى برگزار 
خواهد شد.

2( اشاره ى سرتيپ پاسدار سّيد محّمدتقى شاهچراغى )دبير 
كّل كنگره( به برنامه هاى زير: پژوهش و جمع آورى آثار شهدا 
و ايثار گران در چهار حوزه ى عملّيات پژوهى، شهيدپژوهى، 

تاريخ شفاهى، خاطرات شفاهى؛ انتشار نشريه ى كنگره ى شهدا 
با عنوان »سبِز سرخ«؛ راه اندازى پايگاه اّطالع رسانى »جنگ 

و گنج« و حمايت از سايتهاى همسو؛ آموزش روايت گران؛ 
برگزارى يادواره ها؛ ديدار با خانواده ى شهدا؛ توليد برنامه هاى 

راديو تلويزيونى؛ ساخت و احياء بناها و يادمان هاى دفاع مقّدس 
و پارك موزه ى دفاع مقّدس مازندران.

3( پنهان 
4( سردارسرتيپ پاسدار مرتضى  قربانى 

۵( دبير كّل كنگره
6( صبح روز 6 بهمن سال 1360، با هدف راه اندازى يك قيام 

سراسرى، گروهى از كمونيست ها شهر آمل را تسخير كردنداّما 
مردم فداكار آمل در همان روز به مقابله ى مسلّحانه با آنان 

پرداختند و تا عصر همان روز، فتنه را سركوب كردند.
۷( شهيد سّيده طاهره هاشمى 

۸( دبير كّل كنگره 

مردم مازندران 
از وقتى كه 

مسلمان شدند، 
پيرو اهل بيت 
بودند؛ يعنى از 

همان اّول، اسالِم 
اينها همراه بود با 
پيروى از اهل بيت 

)عليهم الّسالم(.


