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  صغري خيل فرهنگ 
بدون هيچ ترديدي عش�اير نقش�ي پررنگ در دفاع از آرمان هاي 
انقالب اسالمي و خاك ايران ايفا كرده اند. همان ها كه در هشت سال 
دفاع مقدس دالورانه جنگيدند و بدون كوچك ترين چشم داشتي 
هر چه داشتند در طبق اخالص نهادند تا ايران اسالمي ذره اي خم به 
ابرو نياورد. در دوران انقالب نيز عشاير همواره پشتيبان جمهوری 
اسالمی بودند. در مبارزه با گروه های تکفيری و دفاع از حرم نيز باز 
هم عشاير از جان مايه گذاشتند و جانانه در جبهه مقاومت جنگيدند. 
برای آگاهی از دالوري هاي آنها بايد پاي اهلش نشس��ت. مثل سردار 
علي محمد اكبري فرمانده سپاه قمربني هاشم)ع( استان چهارمحال 
و بختیاری كه جمعیت عش��ايری بااليی دارد و هفته گذشته میزبان 
كنگره ملی ش��هدای عشاير كش��ور بود. به همین مناس��بت با وی به 

 گفت و گو نشستیم.
  عشاير نيروهاي خودجوش 

سردار اكبري، نقش مردم چهارمحال و بختیاري را در هشت سال دفاع 
مقدس انكارناپذير مي خواند: »نقش م��ردم در دوران دفاع مقدس نقش 
بي بديلي است؛ اما مردم واليت مدار چهارمحال وبختیاري از همان ابتداي 
ش��روع غائله هايي كه در كش��ور رخ داد، به ويژه غائله كردستان در سال 
58، حضور داشتند. حدود120 نفر از بسیجیان و پاسداران چهارمحال 
وبختیاري براي مقابله با گروهك هاي ضد انقالب وارد استان كردستان 
شدند و با شروع جنگ تحمیلي در 31 شهريور 59 به صورت خود جوش 
و براي دفاع از حريم جمهوري اسالمي در جبهه حضور پیدا كردند. يكي از 
مناطقي كه بچه هاي چهارمحال وبختیاري در آن حضور پیدا كردند منطقه 
شوش بود، كه با حضورشان از رخنه و پیشروي دشمن جلوگیري كردند. 
امروزه ياد و نام رزمندگان چهارمحال وبختیاري از جمله شهید عزيزمان 
سردار شهید حسینعلي تركي در بین مردم بومي منطقه همچنان زبانزد 
است. استان چهارمحال و بختیاري بعد از تشكیل تیپ قمربني هاشم)ع( در 
عملیات هاي دوران دفاع مقدس حضور گسترده ای داشت. اين تیپ يكي از 

يگان هاي مقتدر سپاه در مقابله با دشمنان بود.«
  سند افتخار عشاير

اما همانطور كه سردار نیز اشاره مي كند، همه نقش عشاير در جنگ حضور 
فیزيكي عشاير استان نبود: »عشاير اس��تان عالوه بر حضور فیزيكي در 
جبهه، در بحث هاي پشتیباني از جنگ فعال بودند. از ابتدا تا انتهاي جنگ 
گروه هاي جهادي جهادسازندگي گردان قمربني هاشم)ع( در كردستان 
و مريوان حضور داشتند. نشان ايستادگي مردم چهارمحال وبختیاري به 
تعداد شهدايي است كه در دوران انقالب، دفاع مقدس و دفاع از حرم تقديم 

كردند. در اين مسیر بیش از 2441 شهید تقديم شد.«
  الگوي دروس دانشگاه

آنچه به نظر فرمانده سپاه چهارمحال وبختیاري رشادت مردم اين استان 
را بیش از پیش به رخ مي كشد، آمار شهداي آن در مقابل جمعیت اندكي 
است كه در آن زمان در اين استان س��اكن بودند. »70 هزار رزمنده از 
جمعیت كل استان كه در آن زمان جمعیت اندكي به حساب مي آمد، 
به جبهه اعزام ش��دند و رش��ادت هاي بي بديلي را خلق كردند. يكي از 
شاخصه هاي مهم اين حضور عملكرد تیپ قمربني هاشم)ع( در طول 
حضورشان در میادين رزم است كه امروز در دانشگاه هاي نظامي كشور 
بررسي و به رشادت هاي رزمندگان چهارمحال وبختیاري در روند اجراي 
عملیات ها اشاره و از آنها ياد مي شود. عملیات والفجر8 نمونه اي از اين 
عملیات هاست. استان چهارمحال وبختیاري يكي از استان هايي است 
كه جمعیت عشايري بااليي دارد و امروز از 2441 شهید استان، بیش از 

1300 نفر متعلق به جامعه عشايري استان هستند«.
  عشاير پادگان هاي كشور 

رشادت عش��اير موجب ش��د كه امام خمیني )ره( آنها را ذخاير انقالب 
خواندند: »حضرت آقا هم در بیانات شان به اين موضوع اشاره مي كنند و 
مي فرمايند عشاير از روي صداقت و از روي شجاعت از آرمان هاي انقالب 
اسالمي و از جمهوري اسالمي دفاع كردند. اولین كساني كه با غیرت و 
شجاعت در مناطق نبرد حضور پیدا كردند، همین عشاير بودند. آنها با 
امكانات اندك و با سالح هاي شخصي خود به دفاع از مرزها پرداختند و 
راه دشمن را سد كردند. همه 11هزار شهید عشاير مختص به مرزهاي 
كشور نبودند، بلكه كس��اني بودند كه از شهرهاي مختلف كشور راهي 
شدند، تا سازمان هاي بسیج، سپاه و ارتش سازماندهي و وارد عمل شوند. 
به فرموده حاج قاسم سلیماني: »عشاير و طوايف ما پادگان هاي بالقوه 
جمهوري اسالمي ايران در همه زمان ها هستند. اينها ايل نیستند بلكه 

پادگان و معسكرات كشورمان به حساب مي آيند.«
سردارحاج قاسم س��لیماني از عش��اير بود، از ايلي بزرگ كه درگستره 
وسیعي از استان كرمان از رابر تا جنوب استان اقامت و تردد داشتند. حاج 
قاسم سلیماني از اين عشق مي گويد؛ »بنده افتخار مي كنم كه خود از 

عشاير هستم و همه دارايي هاي خود را از آن مي دانم.«
به جرئت مي توان گفت كه نقش عش��اير در مناطق عملیاتي به تعداد 
شهدايي است كه تقديم كردند. »آمار 11 هزار شهیدي كه امروز براي 
جامعه عشايري گفته مي ش��ود، آمار دقیقي نیست. بانك اطالعاتي ما 
همچنان كامل نیست و در بین شهدا عشايرزادگاني هستند كه به مرور 
زمان احصاء خواهد ش��د. تعداد زيادي از ش��هداي استان چهارمحال 
وبختیاري از عش��اير ترك قشقايي و بختیاري هس��تند. شهید الیاس 
ارجمند، شهید علي شیر لهرابي، شهید محمديار خدادادي، شهیدرضا 

رحماني و شهید بیاتي از جمله اين شهدا هستند«.
  نقش بازدارندگي عشاير

فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم)ع( چهارمحال وبختیاري حضور 
عشاير را مختص عملیات خاصي نمي داند: »در طول هشت سال دفاع 
مقدس ما عملیات هاي خاصي براي حضورعش��اير نداش��تیم، عشاير 
به صورت تركیبي در كنار بسیج، س��پاه و ارتش حضور داشتند. بحث 

بازدارندگي يكي از نقش هاي مهم عشاير در جنگ بود«.
  شهيد مؤمني سند افتخار عشاير

س��ردار اكبري وصیت نامه يكي از شهداي عشاير، س��ردار شهید فتاح 
مؤمني را جرقه برگزاري كنگره شهداي ملي جامعه عشايري در استان 
مي داند: »مردم عشاير منطقه وقتي مي شنوند كه رژيم بعثي به مرزها 
حمله كرده است بدون تعلل و با هرسالحي كه در دست داشتند، وارد 
صحنه هاي مختلف دفاع از حريم جمهوري اس��المي مي شوند. شهید 
فتاح مؤمني يكي از اين شهداست. ايشان متولد منطقه لندي شهرستان 
اردل اس��ت. اين ش��هید، زماني كه وارد معركه مي شود در وصیت نامه 
خود مي نويسد: »اگر توفیق شهادت در راه خدا پیدا كردم و اگر جسدم 
به دست شما رسید، اگرچه زحمت است براي شما دوست دارم مرا در 
زادگاهم روستاي لندي به خاك بس��پاريد. زيرا من براي روستاي خود 
لندي مثمرثمر نبودم ولي ش��ايد به بركت خون ديگر شهدا و من، اوالً 
در خود روستا تحركي ايجاد ش��ود و به انقالب وفادارتر و ادامه دهنده 
راه شهیدان باشند، ثانیاً موجب شود مسئوالن توجه و عنايت بیشتري 

نسبت به اين روستاي محروم داشته باشند. همین وصیت نامه جرقه اي 
شد كه ما براي میزباني اين كنگره اعالم آمادگي كنیم. زماني اين شهید 
و ديگر عزيزان رزمنده از مناطق محروم روستايي راهي جبهه  ها شدند 
كه اين مناطق داراي زيرساخت و جاده نبود. بعد از شهادت فتاح مؤمني، 
وقتي پیكرشان آمد از انتهاي جاده تا محل خاكسپاري به مدت دو روز با 
شرايط ناهموار جاده و مسیر تا زادگاهش بر روي دستان مردم تشییع و 
در زادگاهش تدفین شد. ما شهداي زيادي نظیر شهید فتاح مؤمنی در 
جامعه عشايري داريم. نهايتاً همین وصیت نامه بهانه اي شد تا ما موضوع 
برگزاري كنگره شهداي جامعه عشايري را جدي دنبال كنیم و به بركت 

وجود چنین شهدايي اين موضوع پیگیري شد.«
  برگزاري كنگره افتخارماست

سردار به اعالم آمادگي استان در برگزاري كنگره و تعلل در برگزاري آن 
اشاره مي كند: »از دو سال ونیم قبل كه موضوع برگزاري كنگره شهداي 
ملي جامعه عشايري كشور مطرح شد، يك اعالم آمادگي از سوي استان 
چهارمحال وبختیاري به عنوان میزبان برگزاري كنگره شد، كه متأسفانه 
بحث ويروس كرونا باعث ش��د كه به تعويق بیفتد. نهايتاً در آخرين ماه 
سال گذشته ما اعالم كرديم كه مي خواهیم اين مراسم را برگزار كنیم. 
مردم استان هم آمادگي برگزاري مراسم را داشتند و پاي كار ماندند. در 
نهايت سازمان بسیج قبول كرد و اين افتخاري شد كه استان واليت مدار 
ما میزبان برگزاري كنگره باشد و امیدوارم توانسته باشیم میزبان خوبي 

براي مهمانان و خانواده معظم شهداي سراسر كشور باشیم«.
  وحدت حرف اول ماست

سردار اكبري اولین و مهم ترين هدف برگزاري اين كنگره را وحدت اقوام 
بیان مي كند؛ »با آغاز تجاوز بعث به خاك كشور هزاران رزمنده عشاير 
با قومیت ها و گويش هاي متعدد از سراسر كشور در لواي دين و دفاع از 
انقالب و در زير يك پرچم به فرمان امام راحل)ره( حاضر شدند و هزاران 
نفر از اين عزيزان به مقام ش��هادت رس��یدند. از اينرو يكي از مهم ترين 
اهداف برگزاري اين كنگره ايجاد وحدت بین اقوام بود. وحدتي كه خار 
چشم دشمنان شده و آنها در همین راستا در تالش هستند اختالفاتي 
بین قومیت ها راه بیندازند؛ اما كنگره شهدا و حضور خانواده شهدا در اين 
مراسم نقشه سست دشمنان را چون همیشه نقش بر آب كرد و حضور 
اقوام و قومیت هاي مختلف در اين مراسم در كنار هم نشان از وحدتي 

وصف ناشدني و پايدار بود.«
  خدمت رساني به عشاير فراموش نشود

سردار توجه مسئوالن به جامعه عشايري و رفع مشكالت و محرومیت هاي 
منطقه را از ديگر اهداف كنگره خواند: »از ديگر اهداف اصلي كنگره توجه 
بیش از پیش و حداكثري مس��ئوالن به جامعه عش��ايري است كه در 
اين راستا ما شاهد تحركات بسیاري در سراسر كشور نسبت به جامعه 
عش��ايري بوديم. كه از بركات برگزاري كنگره ملي جامعه عشايري در 

استان خدمت رساني دستگاه متولي و مسئول به مردم بود كه همچنان 
ادامه خواهد داشت. در اين استان بیش از 115میلیارد تومان كمك هاي 
متعدد نظیر كمك هاي مؤمنانه، بسته هاي معیشتي، كمك هاي پزشكي 
و دامپزشكي، بحث هاي س��المت و درمان، آبرساني، احداث جاده هاي 
روستايي و خدمات متعدد ديگر نسبت به جامعه عشايري انجام گرفت 
كه آمار بااليي را شامل مي شود. كه ان شاء اهلل در آينده هم اين خدمات 
تحت عنوان ش��عار محوري كنگره »11هزار شهید، 11هزار خدمت« 

تداوم خواهد داشت. 
  ضرورت زنده  نگه داشتن ياد شهدا

فرمانده سپاه حضرت قمربني هاش��م)ع( چهارمحال وبختیاري زنده 
نگه داشتن ياد شهدا را ضرورت انكارناپذير جامعه امروز عنوان مي كند؛ 
»كنگره شهداي جامعه عشايري كشور به خوبي توانست اين فرموده امام 
خامنه اي را به منصه ظهور برساند كه »زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا 
كمتر از شهادت نیست«، زنده نگه داشتن ياد شهدا ضرورت اجتماعي 
امروز اس��ت. برگزاري هر برنامه اجتماعي به دنبال اهدافي است كه ما 
امیدواريم برگزاري اين كنگره منشأ يك رويداد فرهنگي در بحث هاي 
مختلف اجتماعي بشود. ان شاءاهلل نسل جوان ما با سیره و سبك زندگي 
شهدا آشنا شوند. آنها بايد بدانند كه ش��هدا براي چه رفتند و براي چه 
هدفي جانشان را تقديم كردند. آنها بايد بدانند جوانان آن دوران با توجه 

به شرايط سخت و گاهي با دستان خالي در مقابل دشمن ايستادند.«
وي افزود: »يكي از جاهايي ك��ه مي توانیم جهاد تبیین��ي كه مد نظر 
حضرت آقاست را در زمینه عملكرد انقالب و دوران دفاع مقدس عملي 
نمايیم همین كنگره شهداس��ت. برگزاري اين كنگره و يادواره ش��هدا 
بي نتیجه نخواهد بود و افراد و جوانان بیشتري كه انقالب و دفاع مقدس 
را نديده اند و شايد امكان حضور در جبهه مقاومت اسالمي را هم نداشتند 
با آرمان هاي شهدا آشنا مي شوند. همچنین پیگیري وضعیت استان و 
امكانات و زيرساخت هاي محدودي كه آن زمان شهدا در اختیار داشتند، 
درس هاي مهمي براي نسل جوان و همه عالقمندان دارد كه بسیار حائز 
اهمیت است. ما بايد در شرايط كنوني و با توجه به هجمه ها و جنگ هاي 
سخت اقتصادي از رفتار و منش شهدا و رزمندگان مان در روز هاي جنگ 
سخت الگو بگیريم. بايد همچون شهداي آن دوران در مقابل اين حمالت 

و هجمه ها ايستادگي كنیم«.
  كار فرهنگي ماندگار

س��ردار اكبري برگزاري اين كنگره را يك كار فرهنگي ماندگار و بسیار 
ارزشمند برشمرد: »كنگره ملي شهداي جامعه عشايري يك كار فرهنگي 
ماندگار و بسیار ارزشمند است كه امیدواريم با مديريت مطلوب مديران 
استاني و عزيزانمان در ستاد برگزاري اثرات معنوي و فرهنگي اين كنگره 
كه براي اولین بار در سطح كشور اجرا مي ش��ود، ماندگار بماند. از ديگر 
دستاوردهاي كنگره اين است كه يك رويداد فرهنگي، حداقل براي مدتي 

از نظر معنويت مجموعه اي را كه به دنبال برگزاري آن بوده را بیمه مي كند. 
الحمداهلل ما به اهداف و منظورهايي كه در اين زمینه داشتیم رسیده ايم«. 
فرمانده سپاه قمربني هاشم عشاير را مولدين بی منت توصیف كرد: »ما 
مي خواهیم توجه مسئوالن را نس��بت به توانمندي جامعه عشايري و 
نیاز جامعه جلب كنیم. عشاير در سراس��ر كشور جزو مولدين بي منت 
هستند كه با مشكالت عديده اي روبه رو هستند كه نیاز به توجه دارند. 
كنگره شهداي عشاير در روز هاي 29، 30 و 31 خرداد ماه برگزار شد و 
فضاسازي سطح شهرستان ها و مركز استان انجام گرفت. روز 29 خراد 
شب شعر، روز 30 خرداد تجلیل از شهداي مدافع حرم جامعه عشايري 
و 31 خرداد نیز روز اجالس��یه نهايي كنگره ملي 11هزار شهید جامعه 
عشايري كش��ور بود كه با پخش بیانات مقام معظم رهبري در ديدار با 
اعضاي ستاد كنگره برگزار شد. در اين اجالس��یه از 21 عنوان كتاب با 
محوريت شهدا و تمبر ياد بود كنگره رونمايي شد. همچنین به نمايندگي 
از خانواده شهداي عشاير كشور از خانواده چهار شهیدي پوراحمدي از 
استان كرمان، خانواده سه شهیدي موسوي از آذربايجان غربي، خانواده 
سه شهیدي اعتدال پور از چهارمحال وبختیاري و خانواده شهید حسین 

فرصت از استان فارس تجلیل شد«. 
  بصيرت باالي عشاير

همانطور كه سردار نیز اش��اره مي كند، براي تبیین رشادت ها و حماسه 
آفريني شهداي جامعه عشايري بايد اقدامات و فعالیت هاي فرهنگي انجام 
بگیرد: »يكي از اقدامات فرهنگي در اين شرايط اجتماعي و هجمه هاي 
فرهنگي برگزاري يادواره و كنگره و اجالسیه شهداست ارائه كارهاي هنري 
و ساخت مستند و انتشار كتاب هم به بصیرت افزايي در مورد شهداي جامعه 
عشايري كمك مي كند. براي تبیین رشادت ها و حماسه آفريني شهداي 

جامعه عشايري بايد اقدامات و فعالیت هاي فرهنگي انجام بگیرد«.
فرمانده سپاه قمربني هاشم)ع( استان چهارمحال وبختیاري از بصیرت 
باالي مردم عشاير ياد مي كند: »وقتي صحبت بصیرت در جامعه است از 
جامعه اي صحبت مي كنیم كه جزو افرادي هستند كه از يكسري امكانات 
و زيرساخت ها و توانمند ي ها برخوردارند، اما عشاير با كمترين امكانات و 

برخورداري ها همواره آمادگي دفاع از نظام و كشور را دارند«. 
عشاير استبداد ستیز هستند و در مقابل قلدري هاي طاغوت ايستادگي 
كردند. »ش��هید علي مردان خان بختیاري«  يكي از اين شهداست كه 
حضرت آقا هم به اين شهید و مجاهدت هايش اشاره كردند. ايشان جزو 
شاخص هاي مهم شهداي عشاير بود. رژيم گذشته در خصوص از بین 
بردن سران و طوايف ايالت مختلف عش��ايري جنايت هاي متعددي را 

انجام دادند كه در جاي خود بايد در موردآن صحبت شود«. 
  كار فرهنگي ضرورت مقابله با دشمن

باالترين مسئول سپاه در استان چهارمحال وبختیاري كار فرهنگي را 
ضرورت مقابله با دش��من مي داند و بیان می كند: حضرت آقا در ديدار 

دست اندركاران كنگره ملي شهداي عشاير با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از 
عشاير به عنوان ذخاير كشور، برگزاري اين كنگره را فرصتي مناسب براي 
توجه و آشنايي مردم با عشاير دانستند و فرمودند: »امروز تكیه بدخواهان 
ايران و اسالم به جنگ نرم است بنابراين همه آحاد ملت از جمله عشاير 
به امور و تولیدات فرهنگي نیاز دارند البته در كار فرهنگي همچون تولید 
فیلم و كتاب بايد بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیري قرار 
بگیرد.« از اينرو كار فرهنگي ضرورت مقابله با دشمن است. واقعیت اين 
است كه شهداي عزيز ما نیازي به ياد، نام و نش��ان ندارند. آنچه در اين 
خصوص ضرورت دارد نیازي است كه خود ما به آنها داريم. وقتي بتوانیم 
در اين شرايط رفتار و منش شهدا را در پیش بگیريم مي توانیم بگويیم كه 

به يك توانمندي رسیديم«. 
  دشمن امروز به ما التماس مي كند

رزمنده ديروز جبهه هاي سخت جنگ تحمیلي شرايط امروز كشور را در 
مقابله با دشمنان نتیجه توانمندي نسل الگو گرفته از شهدا مي خواند: 
»در زمینه نظامي و تجهیزات و تسلیحات ما به يك توان بااليي رسیده ايم 
و ثابت كرديم كه مي توانیم. همان نسلي كه از شهدا الگو گرفته اند. دشمن 
در دوران هشت سال دفاع مقدس مانع از اين مي شد كه حتي يك سیم 
خاردار به دست ما برسد. اما امروز به يك توانمندي بازدارنده و دفاعي 
رسیديم كه مي توانیم بگويیم در منطقه در مقابل قدرتمندان و قلدران 
عالم ايستادگي كرده و به بركت خون شهدا مي توانیم مقابله كنیم. آن 
دوران دشمن در ما احساس ضعف ديد و بر همین اساس به ما حمله كرد. 
آن زمان ارتش ما ارتش منسجمي نبود. سپاه تشكیل و ساماندهي نشده 
بود. امكانات و تجهیزات دفاعي ما محدود بود و در اختیار مستش��اران 
نظامي قرار داشت. اما امروز دشمني كه يك روزي قلدري مي كرد و نقشه 

مي كشید تا به ما حمله و باج خواهي كند، به ما التماس مي كند«. 
سردار اكبري اقتدار كنونی نظام را به رخ دشمنان می كشد: »تا همین اواخر 
به بچه هاي جنگ مي گفتند كه شما لشكر مي رفتید، تیپ بر مي گشتید، 
تیپ مي رفتید و گردان بر مي گشتید. اما حاال با قدرت مي گويیم با قايق 
مي رويم و با كشتي بر مي گرديم. به فرموده رهبري اگر يك سیلي بزنند، 
دهها س��یلي مي خورند. مش��ابه اين قدرت در مورد كشتي نفتي يونان 
بود. شما شاهد بوديد در همین روزهاي گذش��ته يونان كه از وابستگان 
ابرقدرت هاست نفتكش جمهوري اسالمي كه حامل نفت بود را دزديد و 

بالفاصله با  جواب دندان شكن و مصادره كشتی آنها تسلیم شدند«.
  احساس غرور مردم

فرمانده س��پاه اس��تان چهارمحال وبختیاري پذيرش اي��ن میزباني را 
امتیازي مي داند كه نصیب استان شده است: »پذيرش اين میزباني از 
سوي مردم چهارمحال وبختیاري حقیقتاً يك امتیازي بود كه با همت و 
همراهي مردم استان نصیب ما شد. ما شاهد شور، شعف و رضايت مندي 
مردم اس��تان و خانواده معظم شهدا و مسئوالن اس��تاني بوديم. مردم 
استان چهارمحال وبختیاري جزو اولین ها در دفاع از حرم آل اهلل هستند 
كه اولین شهید بسیجي مدافع حرم كشور، اولین شهید بسیج جامعه 
پزشكي مدافع حرم و اولین شهید جامعه امدادگري و مهندسي مدافع 
حرم كش��ور متعلق به اس��تان چهارمحال وبختیاري است. با همه اين 
خصوصیات ها استان چهارمحال وبختیاري به استقبال میزباني كنگره 
11هزار شهید جامعه عشايري كشور رفت. بیش از دهها جلسه ستادي و 
جلسات كمیته هاي مختلف برگزار شد. اما نكته قابل تأمل براي من اين 
بود كه به رغم مشكالت زيادي كه جامعه عشايري در مورد دام و تأمین 
نهاده هاي دامي و آب و... دارند با ما در تماس بودند يا حضوري مي آمدند 
و مي گفتند هر خدمتي كه داريد، بگويید ما انجام بدهیم. مردم عشاير 
مي گفتند ما مي خواهیم خادمي خانواده شهدا را انجام دهیم. مردمي كه 
سال ها پیش از اين از همه دارايي هاي مادي و معنوي خود گذشتند هنوز 
هم با صالبت ايستاده و رسم مهمان نوازي را به خوبي به جاي آوردند. 
امیدوارم خاطرات خوبي برايش��ان رقم خورده باشد. مردم چهارمحال 
وبختیاري برخود مي بالند و احساس غرور مي كنند كه میزبان خانواده 

شهداي عشاير كشور بودند. 
  بيعت با واليت

وي افزود: »دشمنان امروز به دنبال اختالف افكني بین مردم و اقوام و 
حتي بین استان ها هستند. اما آنها نمي دانند كه ارادت عشاير به امامین 
انقالب و واليت مداري ش��ان همیشگي و ستودني اس��ت. مردم استان 
چهارمحال وبختیاري جزو اولین گروه هايي بودند كه در اوايل انقالب با 

امام راحل در 19 بهمن 1357 بیعت كردند و بر بیعت خود ماندند . 
22 خرداد 1401 نمايندگاني از جامعه عشاير از سراسر كشور با حضرت 
آقا ديدار كردند و با آرمان هاي انقالب و نظام تجديد بیعت كردند. آنها 
بعد از 43 سال ياد و نام خاطرات شهداي عشاير و غیور مرداني كه در 20 

بهمن ماه 57 با امام خمیني)ره( بیعت كردند را گرامي داشتند. 
  از همه تشکر مي كنم 

فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم)ع( چهارمحال وبختیاري از تمام 
افرادي ك��ه در برگزاري اين كنگ��ره از هیچ اقدامي ف��رو گذار نكردند 
قدرداني كرد: »مي خواهم از طريق همین رس��انه از كساني كه ما را در 
برگزاري اين كنگره ي��اري كردند قدرداني كن��م. از نماينده ولي فقیه 
استان كه انصافاً از روزي كه اين موضوع مطرح شد تا آخرين روز مراسم 
در كنار ما بودند و با آغوش باز پذيرفتند و همراهي مان كردند. از استاندار 
و معاونین و مديران استاني كه همكاري داشتند و از كمیته هاي 24گانه 
ستاد اجرايي كنگره ملي شهداي جامعه عشايري و تمام كساني كه در 
فرمانداري ها، بخشداري ها، ش��هرداري ها و دهیاري ها و ائمه جمعه و 
جماعات و اصحاب رسانه و صدا وس��یما، خانواده معظم شهدا و اقشار 
مختلف مردم واليت مدار استان چهارمحال وبختیاري نیروهاي نظامي 
و انتظامي و بسیجیان سرافراز كه كمك حال بچه هاي كنگره بودند و در 
نصب بنرها و عكس ها و تابلو هاي كنگره مساعدت كردند، سپاسگذارم. 
از هم افزايي مجموعه هاي مختلف در ارتباط با آمادگي برگزاري كنگره 

به میزباني چهارمحال وبختیاري تقدير مي كنم«. 
وي به حل مشكالت عشاير امیدوار است: »كار ارزشمند ديگري كه در 
اين راستا انجام شد نام گذاري معبر و میدان هايي با نام شهداي جامعه 
عشايري بود. صمیمانه از همكارانم در س��پاه قمر بني هاشم)ع( تشكر 
مي كنم. من شرمنده عزيزاني هستم كه در سپاه هاي استاني، پايگاه ها و 
حوزه ها و نواحي مقاومت بسیج عشايري مسئولیت برعهده داشتند و ما 
را در هرچه بهتر برگزار شدن اين كنگره ياري كردند. امیدوارم كه بتوانیم 
ادامه دهنده راه شهداي عزيز كشور به ويژه ش��هداي عشايري باشیم 
كه بي هیچ درنگي با تمام توان و با حداقل امكانات در مقابل دش��منان 
تابن دندان مسلح ايستادند. عشايري كه به حق ذخاير انقالب هستند و 
حضورشان در مقاطع مختلف و حساس انقالب و نظام دشمن را از پاي 
درآورد. ان شاءاهلل بتوانیم با توجه و همراهي مسئوالن به بررسي مشكالت 
جامعه عشايري بپردازيم و با برنامه ريزي اقدام به حل مشكالتشان كنیم، 
تا با اين كار به وصیت شهداي عش��اير به ويژه شهید فتاح مؤمني عمل 

كرده باشیم«.

 گفت وگوي »جوان« با فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم)ع( استان چهارمحال و بختياری

کنگره ملی شهدای عشایر وحدت اقوام را تثبیت کرد

ميزباني كنگره حقيقت�ًا يك امتيازي 
بود ك�ه ب�ا هم�ت و همراه�ي مردم 
اس�تان نصيب ما ش�د. ما شاهد شور، 
ش�عف و رضايت مندي مردم استان و 
خانواده  های معظم ش�هدا و مسئوالن 
استاني بوديم. مردم استان چهارمحال 
وبختياري جزو اولين ها در دفاع از حرم 
آل اهلل هستند كه اولين شهيد بسيجي 
مدافع حرم كشور، اولين شهيد بسيج 
جامعه پزش�کي مدافع ح�رم و اولين 
ش�هيد جامعه امدادگري و مهندسي 
مداف�ع حرم كش�ور متعلق به اس�ت


