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ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندركاران كنگره اهلل خامنهماه( متن بیانات حضرت آیتدی 25صبح امروز )پنجشنبه 

 :برگزار شده بود، در مصالی شهرستان ساری منتشر شد 52/90/2905( كه در تاریخ 2بزرگداشت ده هزار شهید استان مازندران)

 

 الرّحیمالرّحمناهللبسم

 رآمدانس انصافاً و حقّاً كه كسانى بزرگداشت براى گماشتید همّت اینكه خاطربه متشكّرم دل ته از و صمیمانه عزیز برادران از واّلًا

 آنان، نام احیاى شهیدان، بزرگداشت است؛ باارزش بسیار كار این خود. مجاهدان و شهدا یعنى آیند؛مى حساب به ما روزگار مردم

 كارهاى آنها، جهاد و اقدامات از و آنها زندگى از اینها امثال و صوتى و تصویرى و مكتوب آثار تولید آنها، كارهاى مورد در تحقیق

 بگیرد، انجام است بنا گردهمایى این در كه كارهایى مورد در( 5)كردند بیان محترم سردار كه هم فهرستى این. است باارزشى بسیار

 كی تأمین صِرف یعنى كارها؛ این بگیرد انجام عمیق كه كنید توجّه منتها است؛ خوب بسیار كارها همین است؛ خوبى فهرست

 یگر،د سوى از تحقیق روح و سو، یك از هنر از گیرىبهره با گذارى،وقت با دقّت، با فرصت، با عمق، با كامالً یعنى نباشد، عنوان

 تا هاازندرانىم كه دارم اطاّلع من البتّه. است باارزشى كار است؛ خوبى بسیار كار كار، بنابراین. باشد اثرگذار و ماندگار تا بگیرد انجام

 اند،داده انجام مردمى و خودجوش صورت به استان مختلف بخشهاى در شهدا مورد در متعدّدى و زیاد بسیار هاىگردهمایى هم حاال

 .باشید موفّق كه شاءاهللان. است اهمّیّت با و بزرگ و جمعى كار یك هم شما كار این است؛ باارزش خیلى كه

 استعداد هم استعدادها، بُروز براى بود هم آزمونى ایران، ملّت براى بود بزرگى آزمون یك اینكه بر عالوه مقدّس دفاع ىسئلهم

 هتوجّ  آن به كه است توجّهى قابل و مهم ىنكته این من نظر به اشخاص استعداد مورد در حاال كشور؛ مناطق استعداد هم اشخاص،

 مقدّس دفاع این كه است این آن و میماند؛ مخفى وضوح كثرت از میگیرد، قرار غفلت مورد است واضح بس از یعنى نمیشود؛

 یك میكنید مالحظه شما سپاه، در مثالً. كند بُروز عجیبى شكل به انسانها، در( 9)مكنون استعدادهاى اینكه براى شد اىوسیله

 و سال یك سال، یك ظرف در نیست، وارد و ندارد اطّالعى هیچ نظامى مسائل از كه حالى در و میشود جنگ میدان وارد جوانى

 و بزرگ سرداران و شهدا حاالت در االن شما خب،. است مهم خیلى این نظامى؛ استراتژیست یك به میشود تبدیل سال دو نیم،

 معنا این كرمن هركس. است جنگى طرّاح یك بالشك مثال، بابمن باقرى حسن شهید كنید فرض مثالً میكنید، نگاه كه اینها مانند

 رد كِى؟. است جنگ طرّاح یك ساله چند و بیست جوان این واقعاً كه دید خواهد باشد، داشته اطاّلع كسى والّا ندارد؛ اطاّلع باشد،

 تحرك یك نظامى، استراتژیست یك به صفر سرباز یك از حركت مسیرِ این. 2920 سال در است؟ شده جنگ وارد كِى ؛29۳2 سال

 فرض یا. است مهمّى ىنكته خیلى این! است كرده را حركت این سال دو ظرف در جوان این است؛ ساله پنج و بیست ساله، بیست

 اینجا كه( ۴)خودمان مرتضاى آقا همین زیادند، هم هازنده بیاوریم؛ اسم رفتگان و شهدا از حاال - جنگى سردار فالن بفرمایید

 یلالتّحصفارغ تازه كه است دانشجو جوان یك جنگ آغاز در ایشان باكرى؛ شهید مثالً - قبیلند همین از همه دیگران، و نشسته

 یرون؛ب آمده بیرون، بیایید پادگانها از[ گفتند]  كه امام دستور به هم بعد گذرانده، پادگانها در هم مدّتى یك یا ماه چند حاال شده؛

 آن لقب خیبر، عملیّات در المقدّس،بیت عملیّات در كنید نگاه شما بعد. دارد حالتى چنین یك باكرى شهید 20 سال ماه مهر مثالً

 حركت را قرارگاه یك جاها بعضى در را، لشكر یك میتواند كه است نظامى ىزبده ىفرمانده یك جوان این المبین،فتح عملیّات در

 ا؛هشخصیّت بُروز مورد در این. است انقالب ىمعجزه اینها نیست؟ معجزه این نیست؟ عجیب این. كند كار و كند هدایت و بدهد

 سىك یعنى گرفته؛ قرار غفلت مورد است روشن بس از كه است مطالبى این كردم عرض منتها است، زیاد حرف زمینه این در حاال



 وقت در الهس سى حدّاكثر و ساله وهشتبیست وهفتبیست جوان یك بودند؟ چه بودند؟ كه اینها كه نمیكند[ مطلب]  این به توجّه

 رسید؟ اینجا به مدّتى چه در رسید؟ اینجا به كه كرد شروع كجا از او جوان؛ یك انسان، یك نظامى هاىتوانایى اوج در و شهادت،

 .است مهم خیلى این

 در هك - بودند كرده كار سالها و بودند ارتش در كه برادرانى ما، نظامى پختگان كه است این اینها كار عظمت و اینها مهارت دلیل

 كار ،همه - میكردند نظر تبادل دیگر، جاهاى خیبر، در المقدّس،بیت در المبین،فتح در نشستند،مى همدیگر با عملیّات طرّاحى

 سوى از ىدهشپشتیبانى مجهّز ارتش یك توانستند اینها اینكه ترروشن دلیل و. میكردند تأیید و تصدیق را اینها فكر و را اینها

 حیرت خودشان آنها كه بیندازند محاصره در آنچنان عجیبى، العادهفوق هاىعملیّات در سازوبرگ همه آن با را، بزرگ قدرتهاى

 آن كه دشمنى - كه شد موجب ما هاىبچّه همین ما، جوان نیروهاى همین هاىطرّاحى المبینفتح عملیّات در كنید فرض. كنند

 آن از را دشمن نیروهاى استقرار دیدم؛ باال از كامالً رفتم جنگ زمان همان را صحرا آن بنده كه[ بود كرده پر]  را عظیم صحراى

 دشمن - اندگرفته[ فرا]  اینها را طرف آن و طرف این و عبّاسدشت را، صحرا این تمام چطور كه بودم كرده نگاه بنده هادیدگاه

 یست؟ن مهم این. میكند حمله او به دارد سر پشت از میجنگد، او با دارد و است او مقابل در كه نیرویى این كه كند احساس ناگهان

 تحقیقى ارك بشود، هنرى كار بشود، تحقیق بشود، فكر بشود، كار عظیم حركت این روى كه نیست این قابلِ این است؟ كوچك این

 ارقر محاصره در میكنند احساس ناگهان دشمن مجهّزِ لشكرِ سه دو المقدّسبیت عملیّات در یا است؟ شوخى اینها بگیرد؟ انجام

 دارد طرف این از میشود، حمله آنها به دارد شرق از میشود، حمله آنها به دارد شمال از خوزستان ىمنطقه صحراى این در گرفتند؛

 یك كه شد معلوم اینجا جمله از برجسته، استعدادهاى این ما، جوانهاى هاىطرّاحى صحّت و اهمّیّت پس. میشود حمله آنها به

 د،داشتن خودشان قول به برجسته افسران و قدیمى و كاركشته هاىژنرال هم كه مجهّز جهت همه از مسلّحِ نیروى یك مجهّز، لشكر

 هب تاكتیك حتّى میشد، داده یاد روش میشد، داده دستور اینها به میشد، كمك اینها به جهانى سطح در ما دشمنان طرف از هم

 وبمغل و آوردندمى كم میشد، بسته پایشان و دست ما جوانهاى هاىطرّاحى مقابل در آنچنانى ارتشِ این میشد؛ داده تعلیم اینها

 تعدادهااس این[ بنابراین. ] است اهمّیّتى و عظمت چنینیك داراى اینجا در كار كه است این دلیل این چیست؟ دلیلِ این میشدند؛

 .اشخاص مورد در این. كرد بُروز

 امتحان جنگ در انصافاً مازندران: بگویم را این مازندران[ شهداى بزرگداشت]  مناسبت به من حاال جور؛همین هم مناطق مورد در

 هزار ده از بیشتر امّا هزار، ده میگویند میكنند، گِرد را رقم آقایان حاال كه دارد مازندران شهید هزار ده از بیش. داد خوبى بسیار

 ولط در كه ماندند آنجا در چقدر برگشتند؟ و رفتند مكرّر چقدر جبهه؟ رفتند اینها چقدر چیست؟ شهید تعداد این معناى. است

 كه افرادى آن هایشان،ونشاننامبى امّا معروفند، هستند، نامدارى شهداى حاال كردند؟ تقدیم شهید هزار ده از بیش سال هشت

 كربال 52 لشكر هم وقت همان بنده. بودند جنگ در و رفتند جمعیّت این همراه بودند، كردیم اشاره كه استعدادهایى همین داراى

 هامازندرانى كه دیگرى یگانهاى و بود گرگان 99[ لشكر]  همان هم یكى جمله از نبود، كربال 52 لشكر فقط البتّه - بودم دیده را

 رد را بزرگى كار اینها خب، بودیم؛ شنیده بودیم، دیده را آن كار و را لشكر این نزدیك از ما بود؛ كربال 52 لشكر محورْ - داشتند

 جوانها این و فرستادند، اخالص با را جوانهایشان كردند، ازخودگذشتگى كردند، فداكارى واقعاً مازندران مردم دادند؛ انجام جنگ

 را بزرگى و برجسته كارهاى توانستند آوردند، اسم( 2)ایشان كه مختلفى هاىعملیّات در كردند؛ مقاومت و كردند ایستادگى رفتند،

 بدهند. انجام

( ۳)دادند، نشان آمل مردم عجیبى مردمىِ حركت یك كه آمل داستان همین در جور؛همین هم مقدّس دفاع ىمقوله از غیر در

 تّىح مختلف، قشرهاى - اینها كار عظمت ىدهندهنشان آوردند، اسم آمل مردم از وصیّتنامه در( علیه تعالى اهلل رضوان) امام اینكه

 مازندران مردم سوابق البتّه( ۷.)میرسد شهادت به و میجنگد میرود آمل، داستان همین در ساله پانزده چهارده دخترك. است - زنها



 شكریانل كه كشیدهفلكسربه جبال این پشت ىمنطقه و طبرستان ىمنطقه این قدیم دورانهاى از ام،گفته بارها من است؛ زیاد كه

 و عراق اطقمن در و كوفه در و مدینه در كه جوانهایى این پیغمبر، خاندان فراریان بكنند، عبور جبال این از نمیتوانستند خلفا فاتح

 آن مسلّحِ نیروهاى كه طرفى آن به میرساندند را خودشان و میكردند فرار هاشانوبچّهزن خودشان، میگرفتند، قرار فشار زیر حجاز

 مراهه اینها اسالمِ اوّل، همان از یعنى بودند؛ بیتاهل پیرو شدند، مسلمان كه وقتى از مازندران مردم لذا. برسند نمیتوانستند روز

 یروپ رزمندگان و زیدى سادات از اىعدّه كه بعدها حتّى[. كردند] بزرگى كار چنین یك(. الساّلمعلیهم) بیتاهل از پیروى با بود

 و لوىع حكومت توانستند و كردند كمك آنها به رفتند كسانى مازندران از بدهند، انجام را كارهایى یمن در میخواستند زید مكتب

 مورد در هم بعد. نیست مورد دو یكى مازندران مردم افتخارات غرض،. بیاورند وجودبه یمن در اوّلیّه قرون آن در را زیدى حكومت

 انجام را بازسازى این هم همه از زودتر كردند؛ قبول هامازندرانى را سوسنگرد[ بازسازى( ] ۸)كردند، اشاره كه طورهمان سازندگى،

 بحمداهلل هم امروز تا. دادند انجام هم سازندگى ىزمینه در را اىبرجسته و بزرگ كار یك یعنى دادند؛ تحویل و كردند تمام دادند،

 دین علیه همه این طاغوت، دستگاه عوامل و اسالم دشمنان طاغوت رژیم دوران در اینكه با هستند؛ وفادارى مردم مازندران مردم

 عین در بودند، كرده كار استان این در - عقیدتى لحاظ از هم رفتارى، لحاظ از هم اخالقى، لحاظ از هم - معنویّت و عفاف و تقوا و

 ىهمه متعال خداوند شاءاهللان امیدواریم. دادند بُروز سخت دورانهاى در جوراین و كردند حفظ جوراین را ایمانشان مردم این حال

 .ببرید پیش وجهى بهترین به را قبیل این از بزرگى كارهاى و را بزرگ كار این بتوانید و بدارد موفّق را شماها

 بركاته و رحمةاهلل و علیكم ساّلمال

 

 .شد خواهد برگزار جارى سال ماهدى 25 در روزهیك ىكنگره این .2

 و شهدا آثار آورىجمع و پژوهش: زیر هاىبرنامه به( كنگره كلّ دبیر) شاهچراغى محمّدتقى سیّد پاسدار سرتیپ ىشاره .5

 اب شهدا ىكنگره ىنشریه انتشار شفاهى؛ خاطرات شفاهى، تاریخ شهیدپژوهى، پژوهى،عملیّات ىحوزه چهار در گران ایثار

 ىبرگزار گران؛روایت آموزش همسو؛ سایتهاى از حمایت و «گنج و جنگ» رسانى اطاّلع پایگاه اندازىراه ؛«سرخ سبزِ» عنوان

 و مقدّس دفاع هاىیادمان و بناها احیاء و ساخت تلویزیونى؛ رادیو هاىبرنامه تولید شهدا؛ ىخانواده با دیدار ها؛یادواره

 مازندران مقدّس دفاع ىموزهپارك

 پنهان .9

 قربانى مرتضى پاسدار سردارسرتیپ .۴

 كنگره كلّ دبیر .2

 كردندامّا تسخیر را آمل شهر هاكمونیست از گروهى سراسرى، قیام یك اندازىراه هدف با ،29۳9 سال بهمن ۳ روز صبح .۳

 .كردند سركوب را فتنه روز، همان عصر تا و پرداختند آنان با مسلّحانه ىمقابله به روز همان در آمل فداكار مردم

 هاشمى طاهره سیّده شهید .۷

 كنگره كلّ دبیر .۸
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