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روزهای اخیر در تقویم مصادف است با حماسههای
جاودان و ماندگار ملت ایران در آزادسازی خرمشهر
و مقاومت جانانه مردم دزفول که نام ایران و ایرانی
را جهانی ساخت .نکته مهمی که درباره آزادسازی
خرمشــهر و مقاومت مردم دزفول باید مورد توجه
باشــد ،نقش وحدت و یکپارچگی درونی به جای
تکیه به خارج است .ملت ایران به این مهم رسیدند
که برای آزادی سرزمینشان نمی توانند هیچ امیدی
به خارج از مرزها داشــته باشند .آزادی خرمشهر و
مقاومت دزفول را می توان الگویی موفق از چشــم
داشــت به داخل برای تحقق آرمــان ها و اهدافی
دانست که عزت و سربلندی را برای ایران رقم زده
است .ملت ایران نشــان داد که با دستان خالی و
صرفا با اراده ایمان و وحدت توانســته اند در برابر
تجاوزگــری رژیم بعث کــه از حمایت بیش از ۳۰
کشور برخوردار بوده ،پیروز شوند.
الگوهــای مذکور می توانــد مؤلفه ای برای حوزه
های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی نیز باشــد و با
تکیه بر آن ،می توان خرمشهر اقتصادی که همان
رســیدن به مدیریت صحیح و خنثی سازی تحریم
هاست ،دست یافت.
در شــرایط کنونی که اقتصاد کشور با اصالح ارزی
و نحوه پرداخت یارانهها همراه شــده اســت توجه
به این مولفهها برای خروج کشــور از نابســامانی
اقتصــادی امری ضروری مینمایــد .نکته مهم در
این زمینه همراهی و همدلی عملی مســئوالن با
مردم است چنانکه در دوران دفاع مقدس یکدست
بودن مردم و مســئوالن و نبودن سخنانی همچون
برخورداری از ســفره انقــاب و ژن برتر ،همراهی
بیشتر مردم با مســئوالن را در پی داشت و امروز
نیز رجوع دوباره مسئوالن به همان فرهنگ و باور
مردمی بودمــی مولفهای مهم برای جلب همراهی
مردم با طرحهای اصالحی اقتصادی است.
نکته مهــم در فتح خرمشــهر و مقاومت دزفول،
مدیریت جهادی و انقالبی اســت که توانســت با
بســیج ظرفیت های موجود و با ابتکار و خالقیت
این پیروزی بزرگ را رقم زنــد .در مقطع کنونی،
ضعف مدیریتــی و بی ارادگی دولــت برای ایجاد
انسجام و بهره گیری از ظرفیت های موجود و بعضا
چشــم داشــت آن به خارج ،زمینه ساز مشکالت
عدیده اقتصادی شده است .راهکار حل مشکالت،
رســیدن به مدیریت جهــادی و انقالبی با تکیه بر
ظرفیت های داخلی است.
نکته مهم دیگری که درباره فتح خرمشهر و مقاومت
دزفول باید در نظر داشــت ،پیامدهای ماندگار آن
تا به امروز اســت .این دو مولفه به ملت های آزادی
خواه جهان نشــان داد که با تکیه بر اراده و وحدت
می توان بر دشــمن پیروز شــد .مردانی همچون
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمانشان،
که حماسه خرمشهر و حماســه های مشابه آن را
رقم زدند ،به الگویــی ماندگار برای آزادی خواهان
جهان مبدل شــده اند که آزاد سازی جنوب لبنان
در ســال  ۲۰۰۰توســط حزب اهلل ،پیروزی های
مقاومت غزه در برابر ارتش صهیونیستی و پیروزی
یمن بر ائتالف سعودی ،ثمرههای الگوی خرمشهر و
مقاومت دزفول هستند.
تجربــه خرمشــهرها ،آبــادان هــا ،دزفــول ها و
سوســنگردها نشــان داد که برای مقابله با طمع
ورزان باید قوی شــد .قوی بودنی کــه البته ابعاد
نظامی ،امنیتی ،سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگی و
اجتماعــی دارد .در حوزه نظامــی و دفاعی ،آنانی
که در آزادی خرمشــهرها بودند ،با تکیه به درون،
این قوی شــدن را محقق کردند و توان موشــکی
را بــه عاملی بازدارنــده مبدل ســاختند .روندی
که البتــه متولیان حوزه اقتصادی ،که شــاید در
مقاطعی گرفتار تفکرات لیبرالی و ســرمایه دارانه
و آنچه تعامل با جهان نامیده می شــود ،شده اند
در قوی سازی کشور در حوزه اقتصادی کم آورده
و متاســفانه چشمداشتشان به خارج از مرزها  -از
جمله محصوالت برجام  -اقتصاد کشور را با چالش
مواجه کرده است.
نکته اساسی آن است که نســخههای لیبرالی که
امروز بخشهای قابل توجهی از اقتصاد کشــور را
در بر گرفته و بعضا در تصمیمات مدیران اقتصادی
نیز دیده میشــود قطعــا نمیتواند گره گشــای
مشکالت باشــد چنانکه نمود عینی این امر را در
صنعــت خودرو میتوان مشــاهده کرد که پس از
چهار دهه به دلیل همــان تفکر لیبرالی همچنان
بــه تولیدات بی کیفیــت و افزایش قیمتهای بی
رویه ادامه میدهند و بــدون هیچ خجالتی پایین
بودن درآمدشــان را زمینه ســاز تولید قطعهها و
خودروهــای بیکیفیت عنــوان میدارند .تفکری
لیبرالی که هیچ تناســبی با تفکر انقالبی و مردمی
که روزی خرمشهر را ازاد و دزفول را محور مقاومت
ســاخت ندارد و گسترش آن به ســایر حوزههای
اقتصادی ،لطمات جبران ناپذیری به کشــور وارد
خواهد ساخت.
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سردار سالمی:

ترور شهید خدایی بیپاسخ نخواهد ماند
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســامی ایران ،با بیان اینکه هرگونه اقدام از سوی
دشــمن با پاسخی قوی مواجه خواهد شد ،تأکید کرد که ریخته شدن خون شهید «صیاد
خدایی» بیپاسخ نخواهد ماند.
ســردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در
گفتوگو با خبرنگار شــبکه یمنی «المســیره» تأکید کرد که ترور شهید «صیاد خدایی»
بدون پاسخ نخواهد ماند .سردار سالمی در این خصوص گفت« :هر اقدامی از طرف دشمن
با پاســخی قوی مواجه خواهد شد .ما دشــمن را به حال خود رها نخواهیم کرد و همواره
آنها را تحت تعقیب قرار خواهیم داد ».فرمانده کل ســپاه اضافه کرد« :معادلههای ما در
برابر دشمن پابرجا خواهد ماند و تشدید و قویتر خواهد شد[ .ریختن] خون شهید صیاد
خدائی بیپاسخ نخواهد ماند ».حوالی ساعت  ۱۶روز یکشنبه یکی از پاسداران مدافع حرم
در کوچههای فرعی خیابان مجاهدین اســام تهران به دســت دونفر موتورسوار با شلیک
 ۵گلوله ترور شــد و به شــهادت رسید .این ترور در نزدیک خانه شهید به وقوع پیوسته و
ضاربان تحت تعقیب نیروهای امنیتی هستند.
سردارتنگسیری:

مشکالت کشور با روش آزادسازی خرمشهر ،حل میشود
فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت :اینکه رهبر انقالب با شناخت از وضعیت کنونی کشور،
همگان را به رفع مشــکالت مردم تأکید میفرمایند،یعنی امور دیگر کشوردر همان مسیر
مثل آزادی خرمشهر حل میشود.
ســردار دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی ســپاه به مناسبت سوم خرداد،
ســالروز به یاد ماندنی آزادی خونین شهر ،خرمشهر قهرمان با تعدادی از جانبازان ایثارگر
جنگ تحمیلی دیدار و آنها را مورد تفقد و تکریم قرار داد .وی به مناســبت فرا رســیدن
ســالروز آزادی خرمشهر با حضور در جمع جانبازان دفاع مقدس ،در بازدیدی چند ساعته
پای حرفها و صحبت های آنان در این مرکز نشست و به شنیدن مشکالت و دغدغههای
آنها گوش فرا داد .ســردار تنگســیری در این بازدید ضمن یاد آوری و گرامیداشــت آن
روز های خوب و خاطره انگیز و فراموش نشــدنی در آزاد سازی خرمشهر در سال  ، ۶۲از
جانبازان ســرافراز کشــورمان به عنوان الگو و نماد ایثار  ،مقاومت و صبر یاد کرد و گفت:
شما جانبازان عزیز که با رشادت ها ،دالوری ها و اهدای جسم و جان خود ،امنیت را برای
ایران اســامی به ارمغان آوردید  ،یقین کنید این ایثار و جانفشــانی ها هرگز از حافظه و
ذهن مردم قدرشناس این سرزمین ایران اسالمی ،از بین نخواهد رفت .وی گفت :در زمان
جنگ تحمیلی رزمندگان اسالم از جان و مال خود گذشتند و در مقابل دشمنی که بعدها
مشخص شــد تا چه اندازه مورد حمایت و پشــتیبانی تمام و کمال مستکبران و ظالمان
عالم بوده  ،با صالبت و مستحکم ایستادگی جانانه کردند و از حریم والیت دفاع نمودند و
نگذاشتند وجبی از خاک وطن به دست دشمن غدار و ظالمان بیفتد.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با اشــاره به زنده نگه داشــتن یاد و خاطره ایام عزت آفرین
دروان بــه یاد ماندنی دفاع مقدس ،افزود :امروز ما وظیفه داریم ایثارگری و مجاهدت های
رزمندگان شــجاع و غیور دفاع مقدس و مدافعین حرم را به نثر شــیوایی به نسل جوان و
فرزندان مان منتقل کنیم و نگذاریم آن ســختی ها  ،بــی خوابی ها ،مقاومت ها  ،تحمل
گرسنگی ها و خســتگی ها که همه آنها برای رضای خدا بود  ،معنویت آن فراموش شود
و مردم ایران اســامی هیچ وقت رشــادت ها و ایثارگری شــما رزمندگان دفاع مقدس و
مدافعین حرم را فراموش نخواهند کرد .سردار تنگسیری با اشاره به فرمایش حضرت امام
خمینی(ره) علیه مبنی بر اینکه « خرمشهر را خدا آزاد کرد »  ،ابراز داشت :با وجودی که
امام اشراف کامل بر اوضاع و احوال جنگ داشت و می دانست که خرمشهر با چه مشقتی و
سختی آزاد شده  ،خواست دل ها و قلوب رزمندگان را به قدرت ال یزال الهی معطوف دارد
و آن جمله حکیمانه و عالمانه فرمود « :خرمشهر را خدا آزاد کرد » ،یعنی ما باید در همه
کارها اگر می خواهیم به رســتگاری و پیروزی برسیم  ،نهایت سعی و تالش خود را انجام
دهیم  ،بهترین تدبیر را اتخاذ نماییم و بعد همه امور را به خداوند متعال واگذار نماییم.

