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تازههای مطبوعات

••بیشتر روزنامه های صبح شنبه تیتر یا عکس یک
خودرابهبیاناترهبرانقالبدرروزقدساختصاص
داده بودند.کیهان :پیروزی بر ویروس صهیونیسم
تضمین شده است/شرق :عرصه جهاد در همه
سرزمینهایفلسطینیگسترشیابد/آفتابیزد:
غرب ،مجرم اصلی فاجعه غصب فلسطین /وطن
امروز  :اسرائیل دوام نمیآورد/ایران :مقاومت تا
همه پرسی/ابرار :همیشه حامی مظلومان جهان
هستیم
•• آفتاب یزد-اینروزنامهدرگزارشیباتیتر«4تیتر
به جا مانده از اسفند 94صرفا جهت یــادآوری!» به
مواضع برخی از روزنامه های اصولگرا در روز بعد از
شمارشآرایمجلسدهماشارهکرد.روزنامهکیهان
برایمجلسدهمازتیتر«اصولگرایانحائزاکثریتدر
سراسر کشور» استفاده کرده بود .همچنین روزنامه
جــوان با تیتر «مجلس انقالبی ماند» به استقبال
مجلسدهمرفتهبود.
••دنیای اقتصاد -برای اولین بار از زمان تاسیس
بانک مرکزی ،این نهاد پولی اقدام به اعالم هدف
تورمیکرد.عبدالناصرهمتی،رئیسکلاینبانک
تورم هدف سیاستگذار پولی را  ۲۲درصد اعالم
کرد.اماسیاستجدید،نیازمندبسترهاوالزاماتی
است که میتوان آن ها را در دو بخش دروننهاد
پولیوخارجنهادپولیدستهبندیکرد.
••آرمان ملی -جعفرزاده نماینده مردم رشت در
مجلس گفت« :مجلس یازدهم بداند؛ نماینده
سرباز نیست که از جایی دستور بگیرد ...ما باید
برای اصالح ساختار کشور به سمت دو مجلسی
شدنبرویم».

انعکاس
••تابناک نوشت :ناطق نوری در خاطرات خود
مینویسد:دلیلشکستدرانتخابات،۷۶حمایتاو
ازهاشمیوالبتهسخنرانیهاشمیدربارهاحتمال
تقلب در نماز جمعه بوده اســت.وی نوشته است:
به نظر من ایشان مقهور جوسازیهایی شد که
میگفتند تقلب میشود .ایشان میخواست به
عنوان رئیس قوه مجریه که وزارت کشور هم زیر نظر
اوست،ژستیبگیردکهنخیرمنهستمونمیگذارم
تقلبشود.بهتازگیشنیدمبعضیاطرافیانایشان
گفتند :ما در تحلیلهای مان اشتباه کردیم؛ فکر
میکردیماگرآقایناطقبیایدمستقلعملمیکند
و خالصه به آقای هاشمی توجه نمیکند و اگر آقای
خاتمی بیاید بهتر است ،چون مشورت پذیر است،
البتهبعدمعلومشداشتباهکردیم.
•• خبر آنالین نوشت :حجت االس ــام رســول
جعفریان نوشت  :خیلی خوشحال شــدم وقتی
الریجانی در مصاحبهاش در شبکه یک ،رسما گفت
که یکی از بدترین روزهای زندگی وی ،وقتی بوده
که خبر درگذشت هاشمی را شنیده است .او چوب
هاشمی و روحانی را خورد؛ در حالی که اساسا به
مصلحت کشور می اندیشید و کــاری به اشخاص
نداشت .با تمام وجود از برجام برای حفظ کشور
دفاع کرد ،با این که می توانست نوع دیگری رفتار
کندتامحبوبیتاشبینمدعیانانقالبیگریباقی
بماند.درقم،طالبوفضالیتحصیلکردهوعالمان
و مراجع تقلید همیشه از او حمایت می کردند اما
شماریازطالبجوانتحتتأثیرجریانهاییکهمی
دانیم،بااورفتاربدیکردند.بدترینآنهاچندسال
پیشدرحرمحضرتمعصومهبودکهبهاوکفشومهر
پرتابکردند.الریجانیباصبوریومظلومیتازکنار
اینماجراگذشتوهیچکسبهآنرسیدگینکرد.
••عصر ایــران نوشت :محمود صادقی ،نماینده
تهران در مجلس  ،در حساب توئیتری خود نوشت:
«سهشنبه گذشته وزیر دفاع درپاسخ به سؤال این
جانب ،تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در
وضعیت محدود (لزوم کسب مجوز) وعدم ارتباط
گیریواتکابهاطالعاتمبهمدریافتیراعلتشلیک
بههواپیمایمسافربریاوکراینیاعالمکرد».
••اعتماد آنالین خــبــرداد :در پی درخواست
رئیس قوه قضاییه و با موافقت رهبر معظم انقالب
جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از
دانشجویان ،برخی کارگران هفت تپه و چند نفر
از بازداشتشدگان روز کارگر در لیست عفو قرار
گرفته اند  .یک منبع آگاه در همین باره گفت :این
اسامی صبح روز سه شنبه (امــروز) اعــام خواهد
شد.درعین حال زیالبی ،وکیل کارگران نیشکر
هفتتپهگفتهبودکه«اسماعیلبخشی،علینجاتی
ومحمدخنیفردرلیستعفوزندانیاندرآستانهعید
فطرقرارگرفتند».
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رهبرانقالبباتاکیدبراینکهدرآینده،کاربررژیم
صهیونیستیبسیسختترخواهدشدبیانکردند

 7توصیهبرای
ادامهجهادبزرگ

حضرتآیتا...خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیجمعه
گذشتهدرسخنانیبهمناسبتروزجهانیقدسبااشارهبه
گشوده شدن فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین بعد
از پیروزی انقالب اسالمی و ظهور جبهه مقاومت و تغییر
موازن هقدرتبهنفعمبارزان،هفتتوصی همهمرادرخصوص
ادام ـه جهاد بــزرگ و مقدس کنونی بیان و تأکید کردند:
اصلیترین توصیه ،تداوم مبارزه و گسترش عرصه جهاد
در همه سرزمینهای فلسطینی است و بیگمان ویروس
صهیونیسمدیرینمیپایدوباهمتوایمانوغیرتجوانان،
ازاینمنطقهریشهکنوازالهخواهدشد.
به گ ــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار
حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر انقالب اسالمی در ابتدای
سخنان شان با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر به همه
مسلمانانجهان،تعیینروزقدسراابتکارهوشمندان هامام
خمینیوحلق هوصلمسلمانانبرایهمصداییدربار هقدس
شریفوفلسطینمظلومخواندندوبااشارهبهاستقبالملت
هاازروزقدسگفتند:سیاستعمد هاستکباروصهیونیسم،
کمرنگ کردن مسئل ه فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان
و به سمت فراموشی راندن آن است اما فوریترین وظیفه،
مبارزه با این خیانت است و قطع ًا غیرت و اعتماد به نفس و
هوشمندی روزافــزون ملت های مسلمان اجازه فراموش
شدن آن را نخواهد داد .حضرت آیتا ...خامنهای ،غصب
کشور فلسطین و تشکیل غده سرطانی صهیونیستی با
فجیعترین انواع قتل و جنایت و تداوم دههاساله این ستم
عیتوشیطانصفتیبشر،
تاریخیرایکرکوردجدیداز َس ُب ّ
برشمردندوافزودند:عاملومجرماصلیاینفاجعه،دولت
هایغربیوسیاستهایشیطانیآنهابودکههدفاصلی
آن ها و کمپانیداران یهودی از ایجاد دولت صهیونیست و
تجهیز آن به انواع امکانات حتی تسلیحات اتمی ،ایجاد یک
پایگاهدایمیدرمنطقهوامکاندخالتوتسلطبرکشورهای
آن بود .ایشان افزودند :متأسفانه اغلب دولت های عرب نیز
پس از مقاومت های نخستین ،به تدریج تسلیم شدند و با
فراموشیوظیف هانسانیواسالمیوسیاسیوغیرتونخوت
عربی ،به هدف های دشمن کمک کردند .رهبر انقالب،
نتیج هاینتسلیمراکشاندهشدنمسیرمبارزهبهراهبیفرجام
مذاکرهبااشغالگروحامیانشدانستندوخاطرنشانکردند:
در چنین شرایطی طلوع انقالب اسالمی در ایــران فصل
جدیدی در مبارزه برای فلسطین گشود و با ظهور جبهه
مقاومتکاربررژیمصهیونیستیسختترشدوالبتهدرآینده
بسی سختتر خواهد شد .ایشان در توصیف صحن ه کنونی
مبارزه گفتند :در این عرصه ،جبهه مقاومت رو به اقتدار و
امید فزاینده و در مسیر جذب روزافزون عناصر قدرت است
اما جبه ه ظلم و کفر و استکبار روز به روز تهیتر ،مأیوستر و
کمتوانترمیشود.حضرتآیتا...خامنهای،درعینحال
عرص همبارزهرابهشدتخطیروتغییرپذیرونیازمندمراقبت
دایمیخواندندوتأکیدکردند:هرگونهغفلتوسهلاندیشی
و خطا در محاسبات اساسی ،در این مبارزه بسیار مهم و
سرنوشتسازوحیاتی،زیانهایسنگینیواردخواهدکرد.

ایــشــان سپس هفت توصیه مهم را بــرای همه کسانی
کــه دل در گــرو مسئله فلسطین دارنـــد ،بیان کردند.
«محدود نکردن موضوع فلسطین به یک مسئله صرف ًا
فلسطینییاحداکثرعربی»توصی هاولرهبرانقالباسالمی
بود که در این خصوص گفتند :مبارزه برای آزادی فلسطین
عــاوه بر ایــن که جهاد فیسبیلا ...و فریضه و مطلوب
اسالمیاست،یکمسئل هانسانیاستوآنهاییکهسازش
چند عنصر فلسطینی با ُح ّکام چند کشور عربی را مجوز
شمرند ،به شدت
عبور از این مسئل ه اسالمی و انسانی می ُ
دچار خطا در فهم مسئله و احیان ًا دچار خیانت هستند.
حضرت آیـــتا ...خامنهای در بیان دومین توصیه خود
افزودند :هدف این مبارزه ،آزادی هم ه سرزمین فلسطین
از بحر تا نهر و بازگشت همه فلسطینیان به سرزمین
خویش اســت؛ بنابراین فروکاستن آن به تشکیل دولتی
در گوشهای از ایــن سرزمین ،نه نشانه حقجویی است
و نه نشانه واقعبینی ،زیرا امــروز میلیونها فلسطینی به
مرتبهای از اندیشه و تجربه و اعتماد به نفس رسیدهاند
کــه بتوانند ایــن جــهــاد ب ــزرگ را وجــهـه همت ســازنــد و
بــه نصرت الهی و پــیــروزی نهایی نیز مطمئن باشند.
ایشان در توصی ه سوم با تأکید بر لزوم توکل جامع ه مسلمان
غیور و دیندار در این جهاد بــزرگ و مقدس به خداوند و
اتکا به نیروهای درونــی و دست قدرتمند خود و پرهیز از
اعتماد به قدرت های ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی
و برخی دولت های دنبالهرو و بیآبروی منطقه ،گفتند:
امــروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر
جهان می شمارد اما هیچ کس نمی پرسد قاتل و مسئول
صدها هزار شهید ،اسیر و مفقود در کشورهایی که آمریکا
و اروپــا در آن آتــش جنگ را روشــن کردند و مسئول این
همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟
حضرت آیــتا ...خامنهای در ادامــه ،توصیه چهارم خود
را خطاب به نخبگان سیاسی و نظامی جهان اسالم این
گونه بیان کردند :سیاست آمریکا و صهیونیستها انتقال
درگیریها به پشت جبهه مقاومت و راهانــــدازی جنگ
های داخلی برای سرگرم کردن جبهه مقاومت و فرصت
دادن به رژیــم صهیونیست اســت؛ همانند کــاری که در
سوریه ،یمن و در عــراق با ایجاد داعــش انجام دادنــد .راه
جلوگیری از این سیاست خباثتآمیز ،خواست و مطالبه
جدی جوانان غیرتمند در جهان اسالم و توجه به توصیه
امــام خمینی عظیم اســت که فرمود هرچه فریاد داریــد
بر سر آمریکا -و نیز البته دشمن صهیونیست -بکشید.
رهبرانقالباسالمیدرتوصی هپنجمخود،بهسیاستآمریکا
باکمکپادوهایمنطقهایآنبرایعادیسازیحضوررژیم
صهیونیستیدرمنطقهوقبولآنبهعنوانیکواقعیتاشاره
کردندوگفتند:بایدباواقعیتهایمهلکوزیانبخشمبارزه
کردوهمانطورکهامروزانسانهایباشعور،مبارزهباکرونا
را واجب می دانند ،مبارزه با ویروس دیرپای صهیونیسم
نیز ضروری است و دیری نمی پاید که این ویروس به همت
و ایمان و غیرت جوانان ،از منطقه ریشهکن خواهد شد.

در پی بروز تنش و اعتراض مردم منطقه «غیزانیه»
صادر شد

دستور روحا نی برای رسیدگی فوری به
مشکل آب در برخی مناطق اهواز

درحالی که طی روزهای گذشته در فضای مجازی گزارش هایی از
اعتراضمردممنطقه«غیزانیه»اهوازبهمشکلآبشربمنتشرشد
ودرایناعتراضهادونفرمصدومشدند،رئیسجمهورروزگذشته
به وزیر نیرو و استاندار خوزستان دستور داد به مشکالت آب شرب
مناطق اهواز «هرچه سریع تر» رسیدگی شود .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر
حسن روحانی روز گذشته در گفت و گوهای جداگانه با دکتر رضا
اردکانیان و غالمرضا شریعتی تاکید کرد :باید استاندار ،مسئوالن
استانیوتمامدستگاههایمرتبطبرایجلوگیریازبهوجودآمدن
مشکلوسختیبرایمردمخوزستاندرزمینهتامینآبآشامیدنی
درفصلتابستانبرنامهریزیواقداماتالزمراداشتهباشندتاشاهد
بروز چنین مشکالتی برای مردم نباشیم .درهمین حال به گزارش
فارس،محسندالوندفرماندهانتظامیشهرستاناهوازدرتوضیح
اتفاقاتبخشغیزانیهبابیاناینکه«بیتوجهیمسئوالنامربهمردم
بخشغیزانیهدرخصوصتامینآبشرب،موجبتجمعغیرقانونی
اهالیاینبخششد»افزود:تعدادیازمردمبخشغیزانیهصبحروز
شنبه در اعتراض به بی توجهی مسئوالن به تامین نشدن آب شرب
شاناقدامبهبستنجاده«اهواز-رامهرمز-امیدیه»کردندکهبرای
مدتی باعث اخالل در تردد در مسیر ترانزیتی شد و پلیس نیز برای
جلوگیری از این کار وارد عمل شد .دالوند افزود :دو نفر از تجمع
کنندگان بهصورتسطحیمجروحوبازداشتشدندواکنونهیچ
مشکلیندارند.حمزهمقدمعضوشورایروستایعودهنیزباانتقاداز
قطعیآب دراینروستاوبسیاریازروستاهایبخشغیزانیه،اظهار
کرد:فرسودگیخطوطآبرسانیسببتاخیردرپمپاژآبروستاها
شده وهرچهارروزیکباربرایچهار ساعتآبوصلمیشود.
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اصلیترین توصیه حضرت آیــتا ...خامنهای ،ششمین
تــوصــیـه ایــشــان مبنی بــر «تـــــداوم م ــب ــارزه و گسترش
عرصه جهاد در همه سرزمینهای فلسطینی» بــود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که همه باید ملت
فلسطین را در این جهاد مقدس یــاری کنند و جمهوری
اسالمی با افتخار هرچه در توان داشته باشد در این راه
انجام خواهد داد ،گفتند :یک روز تشخیص بر این شد که
مبارز فلسطینی ،دین و غیرت و شجاعت دارد اما دست
او تهی از سالح است ،بنابراین به مدد الهی برنامهریزی
انجام گرفت و موازنه قــدرت در فلسطین دگرگون شد،
ب ـهگــون ـهای کــه امــــروز غ ــزه مــی تــوانــد در بــرابــر تهاجم
نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود.
حضرت آیـ ـتا ...خامنهای با تأکید بر ایــن که ایــن تغییر
معادله قدرت در بخش موسوم به سرزمینهای اشغالی،
قضیه فلسطین را به گام های نهایی نزدیک خواهد کرد و
تشکیالت خودگردان در این امر تکلیف بزرگی برعهده
دارد ،افزودند :با دشمن وحشی جز با اقتدار و از موضع
قدرت نمی توان سخن گفت؛ زمینه این اقتدار بحمدا...
در ملت شجاع و مقاوم فلسطین آمــاده اســت و جوانان
فلسطینی امــروز تشنه دفــاع از کرامت خویش هستند.
ایــشــان خاطرنشان کــردنــد :حــمــاس و جــهــاد اسالمی
در فلسطین و حــــزبا ...در لــبــنــان ،حجت را بــر همه
تــمــام کــردهانــد و دنــیــا مجبور شــدن ارتـــش جنایتکار
صهیونیستی به عقبنشینی از جنوب لبنان زیر ضربات
کوبنده حـــزبا ...و التماس بــرای آتشبس را فراموش
نخواهد کــرد و ایـــن ،یعنی دســت ُپــر و مــوضــع قــدرت.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به اقــدام اخیر یک دولت
اروپــایــی در غیرقانونی اعــام کــردن ح ــزبا ...مجاهد و
سرافراز گفتند :غیرقانونی ،رژیمی مثل آمریکاست که
داعش را تولید می کند و رژیمی همانند آن دولت اروپایی
است که هزاران نفر در بان ه ایران و حلبچ ه عراق بر اثر مواد
شیمیاییاشبهکاممرگمیروندوبایدتاابدشرمسارباشد.
حــضــرت آیــــتا ...خــامــنـهای در هفتمین توصیه خود
با تأکید بر این که فلسطین متعلق به همه فلسطینیان
اســت و بــایــد بــا اراده آن ــان اداره ش ــود ،بــار دیــگــر طرح
جمهوری اســامــی بــرای بــرگــزاری همهپرسی از همه
ادیــان و اقــوام فلسطینی را مطرح و خاطرنشان کردند:
ایــن طــرح نشان می دهــد ادعــای یهودیستیزی که در
رسانههای غربی تکرار می شود ،به کلی بیاساس است.
رهبرانقالباسالمیباتأکیدبراینکهآن چهقطع ًابایدبرود
نظامصهیونیستیوصهیونیسماست،درپایانیادشهیدان
قدس از شیخ احمد یاسین و فتحی شقاقی و سیدعباس
موسوی تا ســردار بــزرگ اســام و چهره فراموشنشدنی
مقاومتشهیدقاسمسلیمانیومجاهدبزرگعراقیشهید
ابومهدیالمهندسودیگرشهدایقدسراگرامیداشتند
و از خداوند متعال برای مرحوم حسین شیخاالسالم که
سالیانیرادرراهفلسطینوآرمانقدستالشکرد،رحمت
الهیمسئلتکردند.

تاریخ هر ملتی را که ورق بزنیم روزهــای پر فــراز و نشیبی را مشاهده
می کنیم اما برخی صفحات تاریخ ،طالیی اســت .ایــران عزیز ما نیز
سرگذشتیشگرفوپرازفرازوفرود،روزهاییبسغمانگیز،ایامیبسیار
غرورآفرینوافتخارآمیزوبرگهاییطالیی و فراموشناشدنیداردو بی
گمان یکی از بزرگ ترین و البته تاریخ سازترین وقایع سرزمین مادری ما
«آزادسازیخرمشهر»عزیزازچنگالرژیممتجاوزبعثعراقاست.حمله
ناجوانمردانه ارتش صدام به کشورمان در31شهریور سال 59و سقوط
خرمشهر پس از حدود 40روز مقاومت جانانه رزمندگان اسالم ،گرچه
غمی سنگین بر دل همه ایرانیان وطن دوست این سامان گذاشت اما
بازپس گیری اعجازگونه این پاره تن میهن از چنگال دشمن ،درس ها،
عبرت ها و پیامدهایی بس بزرگ ،سرنوشت ساز و فراموش ناشدنی به
دنبال داشت که مرور و بازخوانی آن برای نسل های کنونی و آینده حتما
میتواندعالوهبریادآوریوزندهنگاهداشتنآنواقعهعظیم،چراغراهی
همیشهروشنبرایآیندهکشورباشد.
اشاره اجمالی به برخی نکات آن پیروزی و فتح بزرگ الهی ،بهانه نگارش
این سطور است – 1 :صدام در حالی به کشورمان حمله کرد که نهال
انقالبایرانهنوز20ماههنشدهبودوکشورازمشکالتفراوانیرنجمی
برد ،از جمله آماده نبودن کلیت سیستم دفاعی .بنابراین صدام به عنوان
رئیسدولتبعثعراقباچراغسبزنظامسلطهبهرهبریآمریکاوحمایت
هایبیدریغاقتصادی،تجهیزاتیوسیاسیغربوتقریباهمهکشورهای
منطقه(بهجزچندکشورمعدودمانندسوریهولیبی)،حملهایسهمگین
و همه جانبه را به ایران آغاز کرد .او وعده داده بود که ظرف 48ساعت
خرمشهر،طیچندروزخوزستانوپسازیکهفتهتهرانرافتحمیکند
و در پایتخت ایران جام پیروزی سر می کشد و با رسانه ها درباره چگونگی
«فتح ایــران» توسط ارتش بعث سخن خواهد گفت!پس هدف صدام و
حامیانشفقطخرمشهروخوزستاننبودبلکهساقطکردنایران،ازبین
بردنانقالباسالمیوبهگفتهخودشان،تقسیموتجزیهایرانباپنجناماز
پیشتعیینشدهوبهذلتکشاندنمردموبهقولآنها«عجمها»بود.اما
مقاومتجانانهمردمغیرتمندایرانزمینورزمدالورمردانهرزمندگانجان
برکفوطن،تماممعادالتدشمنانقسمخوردهاینملتبزرگرابرهمزد
ورویایآنانرابهکابوسیدهشتناکبدلکرد.
 – 2بازپس گیری و آزادسازی خرمشهر از چنگ ارتش بعث پس از حدود
18ماه اشغال از ابعاد مختلف حائز اهمیت است ،از جمله این که از نظر
محاسباتنظامیمقابلهرزمندگانارتشوسپاهوبسیجونیروهایمردمی
کهحداقلامکاناتنظامیراداشتندوتازهجانیگرفتهبودند،باارتشتابن
دندانمسلحبهپیشرفتهترینتجهیزاتنظامیوبرخوردارازحمایتهای
گستردهمالی،اطالعاتیوحتینیرویی(وجوداسراییاز80کشورجهان
در بین اسرای عراقی ،گواهی صادق بر این ادعاست) کاری بسیار دشوار
و بلکه محال محسوب می شد .اما غیرت رزمندگان مدافع دین و میهن،
توکل به پروردگار عالم ،باور عمیق به وعده نصرت الهی و از همه مهم تر
لطفالهی،درعینناباوریزورمدارانجهان،آنپیروزیبزرگوسرنوشت
سازرابرایکشورمانرقمزدکههنوزبسیاریازابعادآنبرایقدرتهای
جهان،کشورهایمنطقهونگاههای«دنیامدارانه»قابلدرکنیست.
و حاال هرچه می گذرد ،مفهوم و زوایای آن جمله تاریخی امام و مقتدای
ملتایران،آنپیراهلمعناودلسپردهبهایمانواسالمنابمحمدیکه
فرمود«:خرمشهرراخداآزادکرد»روشنترمیشود– 3.فتحوآزادسازی
خرمشهرگرچهبهتنهاییازیکارزشفوقالعادهبزرگنظامیبرخوردار
است ،اما ابعاد سیاسی و تاثیر روانی آن بر دشمن متجاوز و حامیانش نیز
موضوعیبسیارمهموقابلتاملوهمچنانقابلبررسیاست– 4.تاثیرآن
پیروزیوحماسهفراموشناشدنیبرروحیهرزمندگانوسرنوشتجنگ
ازجملهموضوعاتیاستکهنهتنهابایددرحافظهتاریخیملتثبتشود،
بلکه درس هایی دارد که باید با عشق در مراکز آموزشی خصوصا مراکز
آموزش نظامی مشق شود – 5 .در دل مجموعه سال های جنگ و دفاع
مقدس و خصوصا پیروزی های بزرگ مانند فتح و آزادسازی خرمشهر،
«گنج»هایینهفتهکهبایدبراینسلامروزوفردا«رمزگشایی»شود.گنج
ایثار،شرف،مردانگی ،غیرت،عزتمداری وایمانسرسلسلهوتاجاینگنج
هایهمچنانقابلرمزگشاییاست.ظهوروبروزغیورمردانوقهرمانانو
پهلوانانوتجلیالگوهاواسطورههایحقیقیازجوانمردیوعشقوایثار
از دیگر گنج های ارزشمند دوران جنگ تحمیلی است – 6.بازگرداندن
پاره تن ایران به سرزمین مادری نه فقط آزادسازی یک شهر و قطعه ای
زمینازچنگالمتجاوزانبلکهبازیابیوبهتوانهزارهزاررساندنحیثیت
وشرفوتجلیقدرتارادهملتبزرگایرانبود– 7.فتحخرمشهرنشان
بارزتحققشعار«مامیتوانیم»استوقطعاملتیکهدشمنانجهانیخود
راشکستدادوبهزانودرآورد،اگربخواهدومسئوالنهمتکنندوبستررا
آمادهسازند،میتواندبرمشکالتاقتصادی،سیاسی،اجتماعیو...این
روزهایکشورنیزفائقآید.
 – 8آزادســـازی خرمشهر و دیگر پیروزی هــای رزمندگان سلحشور
کشورمان ،این غیور فرزندان شرافتمند ایران زمین به دنیا و خصوصا
دشمنانوبدخواهانثابتکردکهقدرتاراده،خوداتکایی،غیرتمندی،
باور به نصرت الهی ،توکل به خداوند ،ایثارگری و جوانمردی و شجاعت،
وطن دوستی و از همه مهم تر لطف الهی می تواند بزرگ ترین پیروزی ها
و پیشرفت ها را برای یک ملت رقم زند – 9.آن نصرت و فتح بزرگ الهی و
آن بزرگ حماسه ملی به زیبایی و قدرت هرچه تمام تر نشان داد که اراده
و ایمان و شجاعت و توکل این مردم نه تنها جلوی تقسیم و تجزیه ایران را
گرفتبلکهآنتجربهوتوکلوایثاردرسالهایاخیرنیزموجبپیشگیری
ازتجزیهوسقوطکشورهاییمانندعراق،سوریهو...شدوپرواضحاینکه
شکستداعشخونریزنیزتوسطنیروهایمقاومتبامحوریتایرانعزیز
وقهرمانوعزتمندادامهآنفتحالهیوپیامدهایپیروزیحقبرباطلبود.
- 10وبیگمان،همهپیشرفتهایعلمی،صنعتی،دفاعیوازهمهمهم
ترامنیتمثالزدنیوکمنظیرکشورمان،عزتواستقاللوتمامیتارضی
ایران ،نفوذ و قدرت منطقه ای این سرزمین پرافتخار خصوصا در پنج دهه
اخیر،حاصلومدیونومرهونوادامهآنفتحاعجازگونهونصرتبزرگالهی
وجانفشانیرزمندگانغیوروشرافتمندوفرزندانعزیزوقهرمانانواقعی
اینساماناست.درودوسالموصلواتبرهمهآنانکهسینهغیرتوشرافت
درمقابلخصمسپرکردندتادینوقرآنوایرانوناموسوطنسرافرازبماند.
آری،چنینشدکهسندعزتملتایراندرمیدانشهادتامضاشد.

