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یوسفعلی جوانی قادیکلایی رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهر اظهار داشت:فرهنگ و تفکر
ایثار و شهادت باید در نسل جوان گسترش یابد.

  

، یوسفعلی جوانی قادیکلایی در حاشیهروابط عمومی مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهربه گزارش 
مراسم یادواره خلبان شهید احمد کشوری در کیاکلا گفت:جامعه امروز ما نیازمند استمرار فرهنگ

شهادت، حفظ هویت ملی و  انتقال آن به نسل های آینده، امنیت و آرامش است که دستیابی به امنیت و
 آسایش امروز نتیجه مجاهدت شهدا و ایثار خون پاک آنان است. 

  

  

عضو شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران با اشاره به اینکه افتخار شهید تنها  متعلق به
خانواده شهید نیست، عنوان کرد: مردم ایران و حتی فراتر از مرزهای  ایران به نام شهید و خلبان شهید

کشوری می بالند چرا که افتخار نام شهدا تنها مختص  به خانوادههای آنها نیست و می تواند از آن هر
آزادمردی باشد.

  

جوانی قادیکلایی ادامه داد: شهدا در بالاترین جایگاه قرار دارند چرا که خداوند فرموده تصور نکنید شهدا
مردهاند و این حضور کاملا ملموس است.

  

  

وی با بیان اینکه شهدا عزت را برای کشور به ارمغان آوردهاند، گفت: شهادت یک امر نقطهای نبود بلکه
به واسطه آن یک حرکت ایجاد شد و سرافرازی ایران در برابر قدرتها یکی از این حرکات است.

  

  

رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهر ادامه داد: در دوران دفاع مقدس اکثر کشورها به عراق
کمک کردند و هر کشوری به نحوی در کنار صدام بود. کشورهای منطقه نیز در اختیار صدام بودند و تنها

سوریه تا حدی در کنار ایران قرار داشت.
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جوانی قادیکلایی در پایان گفت:امروز نام کشور ایران در عرصه های مختلف علم و فناوری جزء
کشورهای برتر  جهان است که به برکت خون پاک شهدا و ایثار و جانبازی فرزندان انقلاب، ایران  این

جایگاه را کسب کرده و تحکیم بخشیده است.
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