
 

 تحلیل وصیت نامه شهید بیژن گرد

 

 زهرا عابدمنش 

 محدثه شریفیان     

 چکیده

دفاع از اسالم و پاسداری از حریم دین و کشور به حکم وظیفه شرعی یکی از اهداف حضورشهدا در جبهه ها بو د.شهدا با الگو گیری 

خود می دانستند، در جبهه های جنگ تحمیلی، داوطلبانه  از امام حسین )ع( و یارانش که جان خود را برای اسالم فدا کردند، وظیفه

حضور یابند وجان خویش را نثار اسالم کنند. شهدا عقیده داشتند، با خدا معامله می کنند و شهادتشا ن آب حیاتی خواهد بود که 

وحدت وهمدلی، عاشقانه در باعث جاودانگیشان خواهد شد وخونشان در تمام عصرها ونسل ها خفتگان را بیدار خواهدساخت .لذا؛با

جبهه ها حضور یا فتند وسر انجام شهادتی که آرزو می کردند نصیبشان گردید. در این مقاله بعد از مقدمه ای کوتاه و زندگی نامه 

خواهیم برداخت. در متن اصلی مقاله دیدگاه شهدا را در وصیت نامه هایشان به مطالعه وصیت نامه این شهید گرانقدر  شهید بیژن گرد

 ی میبریم .پمورد بررسی قرار خواهیم داد و دلیل حضور آنان را در جبهه ها ی جنگ 

ژوهش بررسی وصیت نامه شهید بیژن گرد به عنوان یک سند در سبک زندگی اسالمی می باشد. که از طریق مطالعه پهدف از این 

 ابخانه ایی بدست آمده است.کت

سرانجام به این نتیجه خواهیم رسید که شهد ا عاشقانه و با آگاهی کامل به فرمان ولی فقیه و با الگو گرفتن از عاشوراییان ، برای 

عمیق  پاسداری از دین وحفظ میهن به سوی جبهه ها شتافتند و به فیض شهادت رسیدند. اکنون نسل جوان ما باید با توجه به بینش

 د از سبک زندگی ایشان الگو بگیرند تا بتوانند به سعادت دنیوی و اخروی دست یابند.اسالمی شهید بیژن گر

 

 

 کلیدواژه ها :

 ولی فقیه-میهن-تحلیل-عاشورایی-وصیت-اسالم –شهید 

 

 



 

 همقدم

انسان بیاید و اهمیت و ارزش شهید و شهادت رود نه آنکه به سوی شهادت مرگی است، انتخاب شده، مرگی که انسان به سوی آن می

 گیرد.نیز از همین جا سرچشمه می

 ترینش جهاد در راه خداست.بستر هم بمیرد، شهید است، اما شهادت درجاتی دارد که عالی در اگر شیعه شودمی گفته چه اگر  

 ماده این از مالحظه همین به نیز اعمال و کارها در گواهی و شهادت رو این از رساند،می را حضور معنی «شهادت» اصلی ماده    

خواهد این دنیا را ترک گوید شاهد و ناظر فرشتگان می که میهنگا آیا دارد؟ حضور ایصحنه چه در شهید ولی است؛ گردیده مشتق

چنانچه  -نماید؟ کند و او از همان آغاز مرگ آنها را مشاهده میهایی است که خداوند به او عنایت میاست؟ آیا شاهد و ناظر نعمت

 …نیست؟ و یا نابودشدنی فناپذیرو هرگز که خداست پیشگاه در حضورش آیا –در روایات متعددی آمده است 

 .دیگر هایمرگ سوای دارد، ایویژه مرگ شهید که رساندمی را مفهوم این باشد، داشته که معنایی هر باری، 

 خوانیممی روایتی در. است کرده اطالق شوندمی کشته خدا راه در که افرادی بر( ص)اکرم پیامبر را «شهید» کلمه بار نخستین    

 مود:فر یارانش به حضرت آن که

 :شهید فانه منکم قتل من و اهلل سبیل فی جراحکم    

 .است شهید شود، کشته شما از کس هر و خداست راه در شودمی وارد شما بر که جراحاتی   

   
 

 ارزش شهادت

مفهوم پیشین خود ا و معن جغرافیایی، مرزهای که ایزمانه در و است گرفته لقب اطالعات انفجار عصر که امروز پرفتنه دنیای در    

بعد فرهنگی ردهند و اقتدار ملی هر کشور درا در ساختار جدیدی از معرفت و تحول مبنایی در حیات بشری، رفته رفته از دست می

بینانه و استراتژیک خواهد بود. چنین است که هر ندایی از های فرهنگی، رویکردی واقعیابد، پاسداری از ارزشآن جلوه و ظهور می

 گیرد.های زهرآگین اتحادیه جهانی زر و زور و تزویر قرار میو هر پرچمی از آزادگی در گستره گیتی، مورد هجوم توفانرهایی 

 از که است آن دارند، ایمان پیامبران بزرگ آرمان به و اندیشندمی رهایی و آزادی عدالت، به که آنانی همه رسالت میان، این در    

 .حساب با هروسیله ممکن صیانت و پاسداری کننددر این تهاجم بی رستگیوا و ایستادگی فرهنگ

 .تاس شهادت فرهنگ پرفروغ مشعل هایی،ر فرهنگ آسمان ستاره ترینوفروزان تریندرخشان

گام  و از یوغ ذلت و اسارت استقالل و آزادی بشریت  مقدس است در برافراشتن پرچم های سرخ ،تالشیتکریم و تعظیم شهیدان

مشعلی  و هر شهید (ارزش هاست)که،شهادت مرگ در راه ؛زیرا ارزش های مکتب توحید و عدالت است در راستای احیای  بلندی 

 .درخشدمی جاودانه و سرافرازی یک ملت  است در بلندای عزت

تراود.شهدت بیداری حقیقت می  کشهیده بر لب های سرخ است غزلی زیبا ترین 《شهادت》بر پیکر هستی وزیبا ترین زخم)شهید،

 .(سازد می شفاف و بینایی را را معنا میکند و 

 برگریزد. از شانه های زندگی  برگزیدگانش بر می افروزد،تا تاریکیمشعلی است که خداوند در جان  شهادت  



 

ای هر شهید سپیدهشود. اری میج عدالت تشنه کویر بر که است روانی آب و سوزاندمی را ظلم خرمن که است آتشی شهید چشمه ی 

تر و مؤثرتر از حیات اوست. شود. شهادت شهید به طور یقین بسیار پرارزشآور صبح میکند و پیامها طلوع میاست که در افق آسمان

از اوصاف خداوند است و زمانی که کسی به آن درجه از خلوص برسد که به مقام شهادت نایل آید او مخلوقی است ملحق « شاهد»

 «.ونفخت فیه من روحی»الق و عادی است و از شده به خ

 (1.)«تشعرون ال لکن و احیاء بل اموات. اهلل سبیل فی یقتل لمن تقولوا وال»: است انتخاب یک که مردن، یک نه شهادت    

 این حقیقت را در نخواهید یافت. شما ولیکن است جاوید زنده او بلکه نپندارید؛ مرده شد، شهید و کشته خدا راه در که را کسی هر    

 .باشدمی آن پرده پشت حیات به طبیعت سطح در جاری حیات از انتقال واقع در او مرگ و است زنده همواره شهید    

 در که مسایلی جمله از. دارد وجود باشند، شده کشته خدا راه در که کسانی درباره صریح صورت به آیه ده حدود کریم، قرآن در    

آیات به آن اشاره شده است عبارت است از: زنده بودن شهید، رزق شهید، آمرزش گناهان شهید، ضایع نشدن عمل شهید، مسرت  این

 و خوشحالی شهید، وارد شدن در رحمت الهی و رستگاری شهید.

 

 

 زندگی نامه

 

زندگی در خانواده ای مومن و معتقد به دنیا آمد. « بوشهر»در استان « خارک »در جزیره 1۳۴۵سردار شهید بیژن گرددر سال 

را کودکی شجاع و نترس بار آورد. دوران تحصیالت ابتدایی را در زادگاهش به اتمام رساند و برای تحصیالت راهنمایی وارد « بیژن»،

یژن در جزیره خارک شد. وقتی مبارزات مردم ایران برعلیه حکومت ظالمانه طاغوت شروع شد با اینکه ب«حکیم نظامی»مدرسه ی 

 سن نوجوانی بود ، لحظه ای به خود تردید نداد و تا لحظه شهادت در این راه تالش کرد.

شهید از زمان نوجوانی روحیه دشمن ستیزی باالیی داشت. این خصلت پسندیده همراه با روحیه خدمت به مردم از او چهره ی 

رابر بی احترامی دشمنان انقالب اسالمی ایران نسبت به خاک شاخصی ایجاد کرده بود. قبل از عضویت رسمی در سپاه نتوانست در ب

و ناموس وهموطنانش ساکت بنشیند ، چهار نوبت به عنوان بسیجی فعاالنه وبا روحیه باالی جنگجویی در جبهه های حق علیه باطل 

سالت خویش را انجام داد و در حضور پیدا کرد . پس از عضویت در سپاه در مسئولیتهای متعدد در مناطق مختلف زمینی و دریایی ر

 ؛ در آخرین ماموریت دریایی خود به پایان رسانید. 1۳۶۶/۷/1۶تاریخ 

» یا« جنگ نفتکشها» شهیدگرد،عالوه بر حضور تاثیر گذار در جبهه های جنگ در مقابل متجاوزین عراقی ؛در خلیج فارس که به 

متعددی را انجام داد.با حضورمقتدرانه این شهید در کنار همرزمان معروف است ماموریتهای دریایی دارای « جنگ اول خلیج فارس

دیگرش در نیروی دریایی ارتش وسپاه عمال امکان قدرت نمایی از نیروهای غربی که با ناوهای پیشرفته و با سازوبرگ فراوان در خلیج 

 فارس حاضر شده بودند ؛ سلب شد.

اتفاق می افتد.در آن روز شهید بیژن گرد برای گشت زنی در دریای نیلگون  1۳۶۶/۷/1۶آخرین ماموریت این قهرمان ملی در تاریخ 

خلیج فارس و دور کردن دشمنان مردم ایران از آبهای کشور همراه همرزمان دیگرش به ماموریت اعزام می شود که در این ماموریت 

لگردهای آمریکای جنایتکار مورد هدف قرار می گیرد و با ناوچه ها و بالگردهای آمریکایی مواجه می شوند .در این درگیری یکی از با

 به قعر آبهای خلیج فارس می رود.



 

پس از مدتی درگیری و جنگ بین قایقهای سپاه وناوچه ها وبالگردهای آمریکایی قایق بیژن مورد هدف قرار می گیرد و پیکر این 

آرام می گیرد تا نشانه ای باشد از سلطه ناپذیری وروح بزرگ قهرمان ملی پس از سالها تالش ومجاهدت در آبهای خلیج تا ابد فارس 

 مردم ایران .

 

 متن وصیت نامه :

 بسم اهلل الحمن الرحیم

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج(و نائب بر حقش، بنیانگزار جمهوری 

فضیلت و تقوی،نمونه عینی انسان کامل حضرت امام خمینی که وقتی می خروشد دریا از تالطم باز می ماند و اسالمی ایران، اسوه 

دنیا از سیاست و رهبریتش مات و متحیر گشته است و با سالم بر شهدای خونین انقالب اسالمی که با خون پاکشان درخت اسالم و 

و با سالم به رزمندگانی که با خلوص ایمان و عشق به اهلل لباس رزم بر تن کرده اند آرمانهای مقدس اسالمی را آبیاری و بارور نمودند 

 و می جنگند و می رزمند تا ان شاءاهلل پرچم خونین اسالم را در سرتاسر جهان به اهتزاز در آورند.

 هم اکنون وصیت نامه خود را آغاز می نمایم.

می را ندارم چطور می توانم عذاب تو را تحمل نمایم امیدوارم که مرا ببخشی و پروردگارا،معبودا،من ناتوان و تحمل کوچک ترین زخ

 از گناهان من حقیر درگذری.

 پدر و مادر عزیزم، از زحمات بیکران شما شرمنده ام و زبانم گویای مهر و محبت شما نیست امیدوارم مرا ببخشید و حالل نمایید.

اشته باش زیرا تنها چیزی که برایم اخمیت و ارزش دارد آن لحظه ای است که با همسر عزیزم بعد از شهادت من صبر زینب وار د

 یک خداحافظی از تو و فرزندانم جدا می شوم و به لقاءاهلل می پیوندم.

 برادران حزب اهلل راه شهدا را ادامه دهید و همواره پیرو خط امام و والیت فقیه باشید از جمیعا حاللیت می طلبم.

 اسالمی خود را حفظ کرده و در مراسمات مذهبی و معنوی شرکت فعال داشته باشید. خواهرانم،حجاب

در آخر کار همسر عزیزم،از فرزندانم مهدی و فاطمه بخوبی مواظبت نما و به آنها بگو که پدرت برای اسالم بدست یزیدیان زمان به 

 شهادت رسیده است.

 

 

 



 

 منجی عالم بشریت حضرت مهدی

  زمان (والدت ) امام 

هجری بود پس از اینکه دو قرن و اندی از ۲۵۶یا ۲۵۵والدت حضرت مهدی صاحب الزمان ) ع ( در شب جمعه ، نیمه شعبان سال 

هجرت پیامبر ) ص ( گذشت ، و امامت به امام دهم حضرت هادی ) ع ( و امام یازدهم حضرت عسکری ) ع ( رسید ، کم کم در بین 

جبار ، نگرانی هایی پدید آمد . علت آن اخبار و احادیثی بود که در آنها نقل شده بود : از امام حسن فرمانروایان و دستگاه حکومت 

عسکری ) ع ( فرزندی تولد خواهد یافت که تخت و کاخ جباران و ستمگران را واژگون خواهد کرد و عدل و داد را جانشین ظلم و 

یغمبر ) ص ( رسیده بود ، این مطلب زیاد گفته شده و به گوش زمامداران ستم ستمگران خواهد نمود . در احادیثی که بخصوص از پ

رسیده بود در این زمان یعنی هنگام تولد حضرت مهدی )ع ( ، معتصم عباسی ، هشتمین خلیفه عباسی ، که حکومتش از سال 

ه های حکومت پای مصلحی ظهور که –هجری آغاز شد ، سامرا ، شهر نوساخته را مرکز حکومت عباسی قرار داد این اندیشه ۲1۸

ستمکاران را متزلزل می نماید و باید از تولد نوزادان جلوگیری کرد ، و حتی مادران بیگناه را کشت ، و یا قابله هایی را پنهانی به 

 . دکر چنین نمرود(  ع)  ابراهیم حضرت زمان در.  دارد نظایری تاریخ در –خانه ها فرستاد تا از زنان باردار خبر دهند 

در زمان حضرت موسی ) ع ( فرعون نیز به همین روش عمل نمود . ولی خدا نخواست . همواره ستمگران می خواهند مشعل حق را 

خاموش کنند ، غافل از آنکه ، خداوند نور خود را تمام و کامل می کند ، اگر چه کافران و ستمگران نخواهند در مورد نوزاد مبارک 

 در –)ع ( نیز داستان تاریخ به گونه ای شگفت انگیز و معجزه آسا تکرار شد امام دهم بیست سال  قدم حضرت امام حسن عسکری

 هنگامی به برد می سر به حکومت نگهبانی و نظر زیر آنجا در نیز(  ع) یازدهم امام سپس و ، بود مراقبت و نظر تحت – سامرا شهر

او در نظر جباران قوت گرفت ، در صدد بر آمدند تا از  خطر و ، گشت نزدیک ،(  ع)  مهدی حضرت ، تابناک اختر این ، والدت که

پدید آمدن این نوزاد جلوگیری کنند ، و اگر پدید آمد و بدین جهان پای نهاد ، او را از میان بردارند بدین علت بود که چگونگی احوال 

می شد ، جز چند تن معدود از نزدیکان ، یا شاگردان و مهدی ، دوران حمل و سپس تولد او ، همه و همه ، از مردم نهان داشته 

 .اصحاب خاص امام حسن عسکری ) ع ( کسی او را نمی دید . آنان نیز مهدی را گاه بگاه می دیدند ، نه همیشه و به صورت عادی

نبود ، ” خدا درزمین خلیفه ” برای بقای حجت حق تعالی ، امر غیبت امام دوازدهم پیش آمد و جز این راهی برای حفظ جان آن 

زیرا ظاهر بودن حجت حق و حضورش در بین مردم همان بود و قتلش همان . پس مشیت و حکمت الهی بر این تعلق گرفت که 

حضرتش را از نظرها پنهان نگهدارد ، تا دست دشمنان از وی کوتاه گردد ، و واسطه فیوضات ربانی ، بر اهل زمین سالم ماند . بدین 

 ، هر چند آشکار نیست ، اما انوار هدایتش از پس پرده غیبت راهنمای موالیان و دوستانش می باشد . صورت حجت خدا

ضمنا این کیفر کردار امت اسالمی است که نه تنها از مسیر والیت و اطاعت امیر المؤمنین علی ) ع ( و فرزندان معصومش روی بر 

لزوم نهان زیستی آخرین امام را برای حفظ جانش سبب شد در این باب سخن بسیار  تافت ، بلکه به آزار و قتل آنان نیز اقدام کرد ، و

است و مجال تنگ ، اما برای اینکه خوانندگان به اهمیت وجود امام غایب در جهان بینی تشیع پی برند ، به نقل قول پروفسور هانری 

عقیده من مذهب تشیع تنها مذهبی است  به ”: پردازیم می ، داشته طباطبائی عالمه با که مالقاتی در – فرانسوی مستشرق –کربن 

که رابطه هدایت الهیه را میان خدا و خلق ، برای همیشه ، نگهداشته و بطور استمرار و پیوستگی والیت را زنده و پابر جا می دارد 

راکه همان  والیت ولی ، داند می شده ختم – سلم و آله و علیه اهلل صلی – محمد حضرت با را نبوت که است تشیع مذهب تنها …



 

رابطه هدایت و تکمیل می باشد ، بعد از آن حضرت و برای همیشه زنده می داند . رابطه ای که از اتصال عالم انسانی به عالم الوهی 

 حضرت از بعد و – علیهم اهلل صلوات –کشف نماید ، بواسطه دعوتهای دینی قبل از موسی و دعوت دینی موسی و عیسی و محمد 

الیت جانشینان وی ) به عقیده شیعه ( زنده بوده وهست وخواهدبود،اوحقیقتی است زنده که هرگز نظ ر علمی نمی و بواسطه ، محمد

تواند او ر ا از خرافات شمرده از لیست حقایق حذف نماید آری تنها مذهب تشیع است که به زندگی این حقیقت ، لباس دوام و 

یعنی با اعتقاد به امام ” است که این حقیقت میان عالم انسانی و الوهی ، برای همیشه ، باقی و پا برجاست  استمرار پوشانیده و معتقد

این نوع نگاه به تاریخ و خود را جزئی از جبهه نورانی حق و ایمان دانستن، به آرمان آن امام بزرگوار حی غایب.شهید بیژن گرد با 

یخی و فرج خوش امید داشت و وقوع آن را وعده الهی و حتمی می دانست، جزم آفرین، شوق عشق می ورزید و به پایان آن تقدیر تار

 آفرین و حرکت آفرین است.

رو، ما در برابر جهانی شدن مادی، آرمان مهدویت را بر اساس این تفکر،در مکتب تشیع ادامه والیت و مهدویت مطرح است. از این

نظر  به اول تمدن خودشتشیع تنها لذا اینگونه نیست که  از صالحان خواهد شد زمین ر،کنیم. شیعه معتقد است که در آخمطرح می

 دارد.نظر  بلکه به غایب آن هم داشته باشد؛

 والیت محوری و والیت پذیری  

دارد ر فرهنگ فارسی معین، برای لفظ )ولی( معانی متعددی از قیبل دوست،یار،صاحب،حافظ،آن که از جانب کسی در کاری تولیت د

 و برای )والیت( معنی حکومت کردن بیان شده است.

 پس )والیت( همان حکومت و سرپرستی است که در ریشه ی لغوی آن نهفته است.

در اصطالح، )فقیه( به کسی گفته می شود که قوه و نیروی فعلی برای استخراج همه یا اکثر احکام شرعی و قوانین کلّی اسالم را از 

 یعنی )کتاب،سنت،اجتماع و عقل( داشته باشد.منابع اولیه ی آن 

السالم( از شیعیان این است که نسبت به امامان خویش معرفت و شناخت داشته باشند و بعد یکی دیگر از انتظارات امام صادق)علیه

والیت اهل بیت دلبسته  از شناخت، با دل و جان، والیت آنها را بپذیرند و سراپا تسلیم فرامین آن بزرگواران باشند، و آن چنان به

السالم( پیوند باشند که شادی و خزن خود را، خوشی و ناخوشی و تمام لذائذ و شدائد زندگی را با والیت و محبت ائمه اطهار)علیهم

نها زنند.باید محبت اهل بیت، در دل و جانشان رسوخ کرده باشد چرا که تمام گفتار و کردار، و عکس العملها را با والیت و محبت آ

 سنجند.می

اند و با آب خداوند شیعیان ما را رحمت کند که از زیادی سرشت ما آفریده شده»فرماید: السالم( در این زمینه میامام صادق)علیه

 (1«)شوند.شوند و برای شادی ما شاد میهای( ما غمناک میاند، آنان به خاطر اندوه )و غصهوالیت ما عجین گشته

باشند. امام مدار فراوانند ولی والیت پذیران واقعی کم و اندک میه بوده و هست که مدعیان والیتالبته همیشه اینگون

 فرماید:مداران اصلی را از غیرش جدا فرموده است، آنجا که میالسالم( با تبیین عالئم هر یک، صفوف والیتصادق)علیه

دهند( و گروهی به وسیله ما ما را وسیله عزت و آبروی خویش قرار مییابند )و اند، گروهی به وسیله ما زینت میشیعیان سه دسته»

کنند و گروهی از ما و به سوی ما هستند با خورند )و ما را وسیله درآمد زندگی دنیایی خویش قرار داده از این طریق زندگی میمی

کنند و در برابر جفاکاران خودنمایی ندارند، پخش نمی یابند و با ترس ما ترسانند، بذر،)های کاشته نشده اسرار را(امنیت ما آرامش می



 

)یعنی شهرت گریز و بی نام و نشانند( آنها  .شودباشند به آنها اعتنا نمی گیرد و اگر آشکاراگر پنهان باشند کسی سراغ آنها را نمی

 های هدایتند)و راهنمایان خلق(.)بحقیقت( چراغ

مداری شیعیان خویش، در مکتب تربیتی خویش شیعیان های مکرر بر والیت پذیری و والیتالسالم( عالوه بر سفارشامام صادق)علیه

آورد، در این زمینه داستان عبداهلل بن یعفور یکی از شیعیان با اخالص و فداکار که والیی تربیت نموده و آنان را والیت مدار بار می

باشد، شنیدنی است. او با همه عظمت ای بارز برای تمامی شیعیان مینمونه ای کامل والسالم( اسوهدر پذیرش والیت ائمه اطهار)علیهم

 علمی و موقعیت اجتماعی در برابر فرمان امام خویش تسلیم محض بود.

یابند )و ما را وسیله عزت و آبروی خویش قرار اند، گروهی به وسیله ما زینت میشیعیان سه دسته»امام صادق علیه السالم فرمود: 

کنند و خورند )و ما را وسیله درآمد زندگی دنیایی خویش قرار داده از این طریق زندگی مید( و گروهی به وسیله ما میدهنمی

کنند یابند و با ترس ما ترسانند، بذر،)های کاشته نشده اسرار را( پخش نمیگروهی از ما و به سوی ما هستند با امنیت ما آرامش می

شود )یعنی گیرد و اگر آشکار باشند به آنها اعتنا نمییی ندارند، اگر پنهان باشند کسی سراغ آنها را نمیو در برابر جفاکاران خودنما

 های هدایتند)و راهنمایان خلق(.شهرت گریز و بی نام و نشانند( آنها )بحقیقت( چراغ

عبداهلل ضمن سخنانی، کالمی را به برد، در این بین وی روزی در حضور امام ششم نشسته بود و از وجود حضرتش بهره می

گرفت، السالم( اظهار نمود که مورد عنایت حضرت قرار گرفت، این سخن که از ژرفای جان او و عمق ایمان وی ریشه میامام)علیه

 السالم( باشد.تواند درسی فراموش نشدنی و الگویی مناسب برای تمام پیروان و دوستداران اهل بیت)علیهممی

سوگند به خدا! اگر اناری را از وسط دو نصف کنی و بفرمایی که نصف آن »السالم( عرض کرد: امام صادق)علیه عبداهلل به

حالل و نصف دیگرش حرام است،مطمئنا گواهی خواهم داد که: آنچه را گفتی حالل، حالل است و آن نصفی را که فرمودی 

ضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند، خدا تو را رحمت حرام، حرام است )و هیچگونه اعتراضی نخواهم کرد( پس آن ح

 (2«)کند.

باشد و هرگز اهل بیت را رها نخواهد کرد، چنان که آن حضرت در جای دیگر آری شیعه واقعی سراپا تسلیم فرمان امام خویش می

داند ولی به را شیعه ما می(؛ دروغ پنداشته آن کسی که خود ۳کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسک بعروه غیرنا )»فرمود: 

چرا که رستگاری و سعادت ابدی جز در سایه پذیرش امامت امامان « زندریسمان )سرپرستی و والیت( غیر ما )اهل بیت( چنگ می

 السالم( میسر نیست.معصوم )علیهم

یت فرموده و به وسیله ما رستگار عنا شبخدا قسم ما )همان( نعمتی هستیم که خداوند به بندگان»السالم( فرمود: مام صادق)علیها

شود آن کسی که رستگار شده است )و به سعادت ابدی دست یافته است( و شیعه واقعی کسی است که به دنبال امامان خویش 

 (۴باشند و پا جای پای آنها گذارند.)

ولی در عمل با ما مخالفت  ست کسی که به زبان بگوید شیعه هستمنیشیعه »السالم( فرمود: به همین دلیل امام صادق)علیه

کند و آثار ما را زیر پا گذارد، ولکن شیعه کسی است که با زبان و دل با ما موافق باشد و آثار ما را پیروی کند و مانند ما 

 (۵«)رفتار نماید، چنین کسانی شیعه )واقعی( ما هستند.

ر این مهم توجه داشت که برای رسیدن به آرامش و سعادت شهید بیژن گرد با توجه به اینکه در یک خانواده متدین برورش یافت؛ ب

 در دنیا و آخرت باید بیرو ولی فقیه باشند.
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 لزوم احترام به شهیدان راه اسالم

شهید به معنای گواه و حاضر بوده و درجات مختلفی دارد. بدین ترتیب که خداوند، پیامبران، مالئکه، افرادی که در راه خدا کشته 

توان برای تمام اشخاصی را نمی "شهید"سلسله مراتب درجات شهادت قرار دارند. البته واژه مقدس اند و نیز تمام مؤمنان، در شده

بندی اند، بکار برد. معیار تفاوت و درجهدلیل کشته شدهکه بدون انگیزه االهی و تنها برای دفاع از کشور خود و یا حتی ناخواسته و بی

تری؛ مانند بصیرت، خلوص نیت، میزان فداکاری، تحمل مشکالت و ... عوامل مهمشهدا نیز، تنها زمان شهادت آنان نیست، بلکه 

تواند در این امر تأثیر گذار باشد که بر این اساس، خداوند هر شهیدی را صرف نظر از زمان شهادت به پاداش مناسب خود خواهد می

 .رساند
ایم و گذشتها و ایثارها و عظمتها و وصایا و راهی عادت کردهآوری است. ما چون به مشاهده شهدا شهید، چیز عظیم و حقیقت شگفت

ایم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برایمان مخفی میماند؛ مثل عظمت خورشید و آفتاب که آنها را به شهادت رساند، زیاد دیده

 .که از شدّت ظهور، برای کسانی که دائم در آفتابند، مخفی میماند

 

های شهدای امروز ما، از تاریخ صدر اسالم انتخاب و معرفی میشد و شرح حال او که یک نمونه از این نمونه در دوران گذشته، وقتی

آوری در دلها و جانها و حتی در همها و نیّتها به وجود میآورد. هر یک از این ستارگان درخشان، بیان میگردید، تغییر واضح و شگفت

 .حقیقت شهادت حقیقت عظیمی استمیتواند عالمی را روشن کند. بنابراین، 

گر این حقیقت، به وسیله کسانی که امروز در قبال شهیدان مسؤولیت دارند، زنده بماند، حفظ و تقدیس گردد و بزرگ نگاه داشته ا

خون به ناحق شود، همیشه تاریخ آینده ما، از این ایثار بزرگی که آنان کردند، بهره خواهد برد. همچنان که تاریخ بشریّت، هنوز از 

وارث آن خون بودند، برد؛ چون کسانی که الحسین علیه الصاّلة والسّالم بهره میعبداهللریخته سرور شهیدان تاریخ، حضرت ابی

 .ترین و شیواترین روشها را برای زنده نگهداشتن این خون به کار بردندمدبّرانه

 

ت کمتر نیست. رنج سی ساله امام سجّاد علیه الصاّلة والسّالم و رنج گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهاد

چندین ساله زینب کبری علیهاسالم از این قبیل است. رنج بردند تا توانستند این خون را نگه بدارند. بعد از آن هم همه ائمّه 

داریم. البته شرایط امروز، با آن روز متفاوت است.  ایالسّالم تا دوران غیبت، این رنج را متحمّل شدند. امروز، ما چنین وظیفهعلیهم

 .قائم است. پس، ما وظایفی داریم -یعنی حکومت شهیدان  -امروز بحمداللَّه حکومت حق 

شهید بیژن گرد نیز با بینش انقالبی و اسالمی خود همیشه احترام خاصی برای شهدای اسالم قائل بودند. و می کوشیدند تا همواره 

 آنان را زنده نگه دارند. یاد و خاطره
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 لزوم احترام به والدین

وقتی از کسی چیزی یاد می گیریم یا خوبی می بینیم سزاوار است قدردان او باشیم و احترام او را نگه داریم حال آنکه پدر و مادر ما 

فرآوانشان در پرورش ما تالش کردند از لحظه ی تولد و شروع زندگی ما بر گردن ما حق داشته و با خوبی ها و از خود گذشتگی های 

 ....و ما از دوران بچگی خود تا کنون چیزهای فرآوانی از پدر و مادر خود آموختیم بنابراین چگونه می توان به آنان بی احترام بود؟؟؟

د چرا که خداوند هنگامی که دستهای پینه بسته پدر و صورت چروکیده مادر را می بینید برایشان از خداوند متعال طلب رحمت کنی

می فرمائید: در روز قیامت به فرزندی که از شکم مادر سقط شده است. می گویم وارد بهشت بشو.و اومیگوید:هرگز تا پدر مادرم وارد 

نشدن من نیز به بهشتی که پرازاولیای الهی و فرشتگان مقرب درگاه توست پا نمی گذارم .من نیز احسنت میگویم به این فرزند که 

 آموزش ما به را روزگار بد  و وخوب رسانند  ن احترامشان را حفظ کرده است. احسان ونیکی بر پدر مادری که ما را تا مرحله بلوغاینچا

 ..باشد نمی آنها های خوبی تمام جبران هم باز بکنیم ها آن به وخدمت محبت هرچه ما که چرا. است وظیفه انجام تنها دادن

 

پس در همه  "مادر با تحمل رنج فراوان دوران بارداری را سپری کرد و دو سال به ما شیر داد تا بزرگ شویم و به سن بلوغ برسیم . 

مگر در مواقعی که از فرمان خدا سر پیچی کنند( حتی به آنها درهنگام پیری وناتوانی خرده میگیرد )مراحل زندگی ازآنها اطاعت کن 

   ".پنهان و آشکار ما آگاه استکه خدابرهمه اعمال 

 

انسان می بایست در معاشرت و گفتگو با پدر و مادر طوری رو به رو شود که پدر و مادر تواضع و خضوع او را حس کنند و بفهمند 

 .که او خود را در برابر ایشان خوار میدارد و نسبت به ایشان مهر و رحمت دارد

 

 (۲۴اسراء آیه )َن الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیاِنی صَغِیرا وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِ

 

ترجمه: همواره بالهاى تواضع خود را در برابرشان از روى محبت و رحمت بگشایید و بگویید: پروردگارا! به پدر و مادرم رحم کن  

 گونه که آنها در کودکى مرا تربیت نمودند.همان

زوم احترام به با رجوع به دستوراتی که خداوند متعال از طریق قرآن و روایات برای ما نازل کرده است؛ همواره به ل شهید بیژن گرد

 والدین توجه داشت.

را در جان خود زنده نگاه « ذکر»حادثه کربال، آتش  عین در فرهنگ ما با عاشورا پیوند خورده است. مردم ما قرنها است که از پسبار

نزد ایشان، اربعینآنچنان نبوده است که معنایی سوای عاشورا را بنمایاند. بلکه برعکس، اربعین آغازیبوده است بر درآمیختگی داشتهاند. 

 !خاطره شهیدان با زندگی متعارف ایشان. و به تعبیری، حضورهماره یوماهلل درحیات تقویمی آنان

جامه عزا از تن بر « ربیع»انش، پایان میگیرد وپیروانش به استقبال از اربعین بدین سو، گرچه از یک جانب عزای حسین )ع( و یار

، «آخرت»و « دنیا»، «قدسی»و « عرفی»میکنند و به ظاهر روال عرفی زندگیایشان آغازیدن میگیرد، اما در ذهن و ضمیر ایشان 

 و « ماده»و « معنویت»و « معیشت»



 

 .اند رودرروی هم قرار نگرفته «ذهن تضاد محورِغربی»در هم تنیده است و همچون « معنا

یاد شهیدان، یاد حادثهای است که از چارچوب تنگ زمان تقویمی ،کمی بیرون شدهاست و پا به عرصه پیش پا افتادهترین رفتارهای 

«. ه رنگشآغاز دوباره زندگی است با شادیها و غمهایش و با تمامی جلوههای رنگب»روزمره شیعیان میگذارد. از این رواست که اربعین، 

 .معنا میگیرد وبا یادکرد آن، حجاب زمان فانی وتقویمی دریده میشود« یوماهلل»زندگی زان پس با «. آغازی مبتنی بر ذکر»منتها 

 

ـ اگر سخنگفتن  "ذکر"دراین چنین روایتی از اربعین، معنای این روز را به بهترین وجه می توان با مفهوم صورتبندی کرد. گفتار اربعین 

میسازد و لذا باخاتمهیافتن ” تجدید عهد با زمان باقی“و ” ذکر“اری به این عنوان روا باشدـ گفتاری است که جوهره آن را از گفت

خواند. « یادآوران»و « یاد»رسالت شهیدان، رسالتی آغازیدن میگیرد که به تعبیر زیبای مرحوم شریعتیمیتوان آن را نقش انقالبی 

به نمایش می گذاردرا در سینه « سقف امکانات آدمی در ارادهکردن و خواستن»تش یاد او و آنچه او از دلباختگان به حسین، آنان کهآ

بیرون شده است، حیات باطنی خود را « زمان تقویمی»زنده نگاه داشتند، در پیوند با حادثهای که در ذهن مردمان از حد و حدود 

 !شان در زمان تقویمی جوالنگه نابکاران قرار میگرفته استزنده نگاه میداشتهاند بهخصوصآنگاه که حیات ظاهری ای

درچکاچک شمشیرها و در زیر سم استوران تاتار و مغول و آنسان که برای اهل این دیاررنجدیده هیچ حریمی برای حفظ خود 

را در کاملترین معانی به نمایش گذارد، شخصیت « خواستن»بودن و « خود»و یادکردآنکه« ایام او»و « خدا»نمیمانده است، ذکر 

 درونی مردمما 

یشده است و با یادکردِ یوم اهلل گرچه مردم ما گاه تن بهجبر جباران میدادهاند اما دل نمیدادهاند وعزم خود را را از فروریختن مانع م

 .ندا نگاه میداشته و به انتظار آن مینشسته زنده« تاریخ فردا»برای 

ارتقا یافتهاند و مناسک نه صرفاً در نگاه (Ritual)امروزه آیینهایی چون عاشورا و اربعین در ذهن بسیاری از ایرانیان تا به حد مناسک

نمیگردند( دریدن حجاب زمان تقویمی وگونهای پیوند بازمان قدسی را « اکنونیت»ما، بلکه در بسیاری از آیینهایدیگر )که برمدار 

را با ذکر میرهد. وشیعیان حسین )ع( این خرق حجاب «در زمان بودن»هدف قرار می دهد. با این خرق حجاب، آدمی از خسران 

 .یک خاطره صورت میدهند، یعنی عاشورایاو و ایمان و عمل صالح وی

با این حال، این تنها روایت ممکن از اربعین نیست. هستند در زمان ما سیاسیونی کهاربعین را نه به معنای تجدید عهد با عاشورا، بل 

میچرخد،فرهنگ اربعین ” تحول و نهضت“رخی برداشتها بر مدار به معنای عبور از آن میانگارند. ازنظر ایشان اگر فرهنگ عاشورا در ب

سامان مییابد. اگر ” محاسبات عقالنی و نتیجهگرایی“است، دومی براساس ” تکلیفگرایی“است. اگر مضمون اولی ” دوران بقا“آغاز 

 :ازی امروز به دیروزگفته میشودعاشورا مستقل از وضع موجود است،دومی حفظ نظام را واجبترین واجبها میانگارد و لذا با شبیهس

ما درحال انتقال از فرهنگ عاشورا به فرهنگ اربعین هستیم. تمثیالً اینکه از یکواقعه عاشورایی با تمام تعزیت و عنصر فداکاری، »

نشسته دت، آن شور و التهاب اولیه فروکش کرده و گرد و خاکهای صحنه جنگ و انقالب فروم چهل روز میگذرد و پس از گذشت این

شدن به فرهنگ اربعین است. درفرهنگ اربعین مابرمیگردیم و به عقب نگاه می کنیم که چه کرده  و فرهنگ عاشورا در حال تبدیل

ایم؟ آیا واقعاً کفایت میکرد که ما باتعزیه پیش برویم؟ آیا ما مکلف به حفظ محمل مادی نیستیم؟ به نظر من از مقطعی به بعددر 

مسائل مطرح شد که ما نمیتوانیم فقط به فکر اندیشه باشیم،حفظ نظام اوجب واجبات است. تا به حال حفظ انقالب ما نیز، این 

را حفظ کنیم و این  "نظام"اندیشه اوجب واجبات بود، یعنی فرهنگعاشورایی! اما از زمانی به بعد دیگر به این نتیجه میرسیم که باید 



 

فرهنگ اربعین را شروع میکنیم که دراین فرهنگ حفظ نظام اصل است و دیدگاههای  ظرف باید باشد تا آن مظروف باقی بماند. ما

میرسیم. یعنی بعد ازاربعین خود  "بقا"دوباره به پارادایم  "فنا"معتقد به بقا و توسعه نظام رشد میکند وگسترش می یابد و از پارادایم 

 امامحسین)ع( هم، در تشیّع همین اتفاق افتاده است.

یک گرایش زیدی وجود دارد که هنوز در فرهنگ عاشورا زندگی میکند و دیگر گرایش ائمهاست که در فرهنگ  از اربعین یعنی بعد 

یری حرکتها برمبنای محاسبات عقالنی گ میشود و جهت پرداخته …اربعینی جای دارد و به تربیت شاگرد و تدارکات سیاسی و 

 . است

نهایتاً میان این دو افکنده شده، چندان مستند  عاشورا و اربعین برشمرده شده و تعارضی کهخصوصیاتی که در این رأی برای فرهنگ 

 مان و آرای امام به دست داده شده هم به همین ترتیب ز حوادث یکی دو دهه اخیر در میهنا به شواهد تاریخی نیست. روایتی نیز که

سالم بوده و نه روایتی دقیق از تاریخ معاصر ایران ا دادن تحلیلی از تاریخقابل مناقشه مینماید. شاید هم از اساس مقصود، نه به دست 

نخست، تعارض  :و اشاره به این دو صرفًا استحسانی است برای طرح یک اندیشه! اندیشهای که با دو مؤلفه مهم نمایانده میشود

الگو برداری  میل به بقا و سازگاری با محیط»منظر  و دوم روایت تکامالجتماعی از” بینی مصلحت“و ” نتیجه اندیشی“با ” تکلیفگرایی“

 از این وقعه بزرگ به ما کمک میکند که همچون شهید بیژن گرد در راه حفظ اسالم و نظام اسالمی همواره استوار و ثابت قدم باشیم.

 

 ایمان به معاد

عتقاد به زندگی پس از مرگ نه تنها در تهذیب نفوس و اخالص قلوب و پرورش اخالق و پاکی اعمال موثر است، بلکه در بهبود حال ا

 زندگی دنیا نیز اثر عمیقی دارد. انسان در همین 

صاب او را در هم می کوبد، می دانیم مهمترین چیزی که انسان از آن رنج می برد، و شربت زندگی را در کام او ناگوار می سازد، و اع

 ت که زندگی آدمی را احاطه کرده. انواع نگرانیها اس

 زیانهائی که دامنگیر انسان شده. نگرانی از گذشته و فرصتهای از دست رفته و 

 وال و ثروتها و قوای جسم و جان. نگرانی از آینده و پایان زندگی و از دست دادن دوستان و بستگان و فرزندان و ام

 نی آرامش زندگی را برهم می زند. رانی ازحوادث گوناگون پیش بینی نشده که همچون طوفاو نگ

به همین دلیل دانشمندان آگاه می گویند: بشر امروز با پیشرف علم طب و فنون جراحی درعین اینکه بر بسیاری از بیماریها فائق 

ن روز وانی بیش از گذشته رنج می برد، لذا آمار اینگونه بیماراشده، و حتی قسمتی را به کلی ریشه کن ساخته، ولی از بیماریهای ر

 .تبه روز در حال گسترش اس

تنها در آمریکا در حال حاضر حدود پنج « »دونالد الیت»تا آنجا که به قول یکی از اساتید معروف جامعه شناسی دانشگاه پرینستون 

ار اقدام به خودکشی کرده اند، و با تمام کوششهائی که از سوی انجمنهای میلیون نفر! زندگی می کنند که در دوران عمرشان الاقل یکب



 

مبارزه با خودکشی در این زمینه به عمل آمده اثرقابل مالحظه ای حاصل نشده است، اینها کسانی هستند که به خاطر یاس و احساس 

ز بحرانهای اجتماعی، دست به این کار می زنند، پوچی حیات و تنهائی و بی اعتقادی به زندگی و دلهره و اضطراب، و تشویش ناشی ا

 «.با وسائل فوق قابل عالج باشد و این امری نیست که

با اینکه عصر ما از یک جهت عصر راحتی انسان است ساعات کار نسبت به گذشته کم شده، بارها از دوش انسان برداشته شده و بر 

انه ها وسائل برقی کارهای مشکل و سنگین را بر عهده گرفته، خانه ها دوش چرخهای عظیم کارخانجات افتاده، و حتی در درون خ

مدرن تر و مجهزتر، وسائل نقلیه بسیار مرتب و راحتر شده و سفرهائی که در سابق بسیار سخت بود را به صورت یک وسیله موثر 

 به زندگی او بخشیده است. ازه ایتفریحی در آمده، و باالخره انواع وسائل سرگرمیهای مطبوع و مدرن و سالم رنگ ت

با این حال انتظار می رود انسان عصر ما در آرامش کامل فرو رود، و از سالمت کامل جسم و روح برخوردار باشد، ولی به روشنی می 

 او را بیش از همیشه رنج می دهد. بینیم اضطراب و نگرانی، 

 مخدر در افزایش است.  بردن به مشروبات الکی و مواد بیماران روانی روزبروز بیشتر، خودکشی در حال گستردگی، و پناه

عامل اصلی این امر عمدتا احساس پوچی و بی هدف بودن زندگی، احساس نداشتن پناهگاه در مشکالت طاقت فرسا، تصویر وحشتناک 

ن به سرای دیگر، و از چهره مرگ، و بدبینی آزار دهنده و گاه ترس از آینده جهان، و آینده زندگی شخصی است. بدون شک ایما

 اند به این نگرانیها پایان دهد. زندگی جاویدان در آن عالم توام با آرامش و عدالت می تو

استاد معروف روانکاری که از دستیاران مشهور فروید است در یکی از سخنان خود می گوید: دوسوم بیمارانی که از « یونگ»پرفسور 

با سواد و موفقی هستند که درد بزرگ یعنی پوچی و بی معنی بودن زندگی آنها را رنج  سراسر جهان به من مراجعه کرده اند افراد

می دهد، علت این است که بشر قرن بیستم به خاطر پیشرفت تکنولوژی و کوته نظری و تعصب، مذهب را از دست داده، و سرگشته 

 زندگی می شود.  بی سبب بی معنی بودن و پوچیدر جستجوی روح خویش است، و تا مذهبی نیاید آسایش ندارد، چرا که بی مذه

به قرآن باز می گردیم و از آن کمک می گیریم: در سوره یونس اشاره لطیفی به این معنی می بینیم، آنجا که می گوید: اال ان اولیاءاهلل 

و دوستان خدا، نه ترسی )از آینده(  آگاه باشید اولیاء»ال خوف علیهم والهم یحزنون.... لهم البشری فی الحیاة الدنیا و فی االخرة: 

 (. ۶۴و  ۶۲)یونس/ « اد و مسرورنددارند و نه غمی )از گذشته( .... آنها در زندگی دنیا و در آخرت ش

آری آنها کسانی هستند که به خدا دل بسته اند و به آن اقیانوس بزرگ جهان هستی پیوسته، و زندگی دنیا را گذرگاهی برای زندگی 

شهید بیژن گرد با ایمان به ارند، و نه احساس پوچی در زندگی.آخرت می دانند، و به این جهت نه احساس تنهائی د جاویدان جهان

 وجود معاد و زندگی بس از مرگ،زندگی خود را این محور استوار نمود تا بتواند توشه ی مناسبی برای آخرت خود داته باشد.

 

 

 



 

 ضرورت حجاب اسالمی

ثمر رسیدن و همچنین حفظ و حراست از آن های زیادی برای بهگذراند که خونسالگی خود را می ۴۰درحالی انقالب اسالمی ایران 

شود، برخی معتقدند که شهدا صرفا ها صحبت میهای شهدا و سبک زندگی آننامهبر زمین ریخته شده است؛ وقتی درباره وصیت

فاع از ایران ربطی به اعتقادات دینی ندارد؛ البته که دوران دفاع مقدس تجلی اند و دبرای بیرون راندن دشمن از سرزمین خود جنگیده

ها و حتی اعتقادات و ادیان مختلف برای دفاع از ایران بود؛ اما عالوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور، اغلب وحدت همه اقوام، گروه

عبارتی دیگر رویارویی جبهه کفر مقابل جبهه اسالم قریب به اتفاق رزمندگان، جنگ را مصاف جبهه حق و جبهه باطل، یا به 

گونه رفتند که هم از ناموس و تمامیت ارضی کشور و هم از اعتقادات خود دفاع کنند؛ هماندانستند و با این آگاهی به جبهه میمی

 نامه خود گفته است:در وصیت« بیژن گرد»که شهید واالمقام 

 "خواهرانم،حجاب اسالمی خود را حفظ کرده و در مراسمات مذهبی و معنوی شرکت فعال داشته باشید. "

ها هایی که اخالق و سبک زندگی آنتوصیه هستند، …های اخالقی، اعتقادی، سیاسی، فرهنگی وهای شهدا، مخزن توصیهنامهوصیت

خورند؛ چراکه قرآن کریم دند و اکنون نزد پروردگار خود روزی میدهند، سبک زندگی کسانی که توسط خدا انتخاب شرا نشان می

؛ حال «شونداند و نزد پروردگارشان روزی داده میاند، بلکه زندهو هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده»اند فرموده

المال، تالش خورد، حفظ بیتتی که به چشم میها، بیشترین موضوعاچه سبک زندگی بهتر از سبک زندگی شهدا.در میان این توصیه

در جهت حراست از انقالب اسالمی ایران، اطاعت و پشتیبانی از والیت فقیه، حفظ حجاب و عفاف و نیز مسائل اجتماعی دیگری چون 

 .است …وار مادران و همسران شهدا وتربیت صحیح فرزندان، صبر زینب

 

 نتیجه گیری :

به شدت نیازمند افرادی است که همانند شهدا از اخالص و پاکی و صداقت برخوردار هستند چرا که  در شرایط کنونی، کشور ما

 استقالل، عزت و آزادی در جهان امروز تنها در سایه ترویج تفکر شهادت و جهاد میسر است.

تاریخ ملت اثرگذار شوند، تصریح  شهدا در واقع کسانی هستند که صاحب تفکر و ایده بودند و توانستند با عمل به موقع خود، برای

هایی هستند که به حیات ابدی دست یافتند و اثر ابدی برای جامعه بشری تا ابد از خود برجای گذاشتند کرد: شهدا از آن دسته انسان

هدای گرانقدر ست در سایه خون شپاینده ادر واقع با عمل خود روح استقامت و پایداری را به جامعه دمیدند و اگر امروز جامعه ما 

 است.

ها سربلند بیرون آمده و با سد راه نفوذ هایی مثل شهدا را تربیت کند تا بتواند در بحرانخواهد زنده بماند باید انساندنیا اگر می

 .های روزافزون آنها را نیز خنثی کنددشمنان، توطئه



 

ی برده، و با توجه به بینش و اعتقاد پات این شهید بزرگوار ما نیز با مطالعه وصیت نامه شهید بیژن گرد سعی کردیم به اصول اعتقاد

 عمیق شهید از زندگی این این شهید عالی قدر الگو برداری کنیم و راه شهدا را دنبال کنیم تا مانند آنان برای جامعه مفید واقع شویم.
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