متن کامل سخنان حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در
کنگره ملی تجلیل از ایثارگران  -ویژه شهدای فتح خرمشهر
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين و صلي اهلل علي سيدنا و نبينا محمد (ص) و آله الطاهرين و صحبه المنتخبين
روز سوم خرداد برای ما روزی بسيار مهم ،خاطرهانگيز و افتخارآفرين است .روزی که دشمن متجاوزانه ،ظالمانه ،بيدليل به
سرزمين ،کشور و خاک ايران زمين ما حمله و تجاوز کرد روز سختي بود ،اما تلخترين روز آن روزی بود که بعد از هفتهها و
روزها ايستادگي و مقاومت خبر سقوط خرمشهر به گوش مردم ما رسيد.
عجيب است که خرمشهر هم يادآور تلخترين روز تاريخ دفاع مقدس و هم يادآور شيرينترين ساعات و روز در دوران دفاع
مقدس است؛ پيروزی بر دشمن تا دندان مسلح که از سوی همه قدرتها و ابرقدرتها پشتيباني ميشد توسط ملتي که تنها
تکيهگاهش خداوند بود .انواع سالحهای شرقي و غربي به سوی دشمن سرازير ميشد ،دالرهای نفتي برخي از کشورهای
منطقه به خزانه افلقيان ارسال ميشد و تمام بندرگاههايشان را به عنوان بندر متجاوزين قرار داده بودند .مدرنترين هواپيماها
و هليکوپترها ،موشکها ،توپخانهها ،تانکها ،نفربرها ،ادوات و انواع تجهيزات و سالحها را در اختيار دشمن قرار داده بودند،
اما حتي از دادن يک قطعۀ يدکي که طبق قرارداد ميبايست به ما ميدادند هم شرق و هم غرب امتناع کردند.
اما ملت بزرگي که راه و مسير را از راهبر و امام بزرگش دريافت ميکرد و تکيهگاهش الطاف خداوند و معصومين بود ،نام
فاطمه و علي ،حسين و عليبنموسيالرضا و همه بزرگان دين را رمز شروع عمليات و تکيهگاه فتح و پيروزی خود قرار
ميداد.
فرزندان شما در خرمشهر با دست خالي و سالح سبک در برابر مجهزترين تجهيزات زرهي دشمن با هليکوپترها و
هواپيماها ايستادند ،مقاومت کردند و جنگيدند .اگر قدمي عقب رانده شدند شبانگاه دوباره جای صبح را تصرف کردند و
ايستادند و شهيد و مجروح دادند .سنگر به سنگر ،خانه به خانه ،کوچه ،به کوچه پشت هر نخل و ديواری ،در کنار هر ارتفاع
و دامنهای،

ملت يکپارچه هستيم ،از هيچ قدرت و ابرقدرتي هراس نداريم و غرش توپخانههای دشمن در دل و ارادۀ ما تأثيری نخواهد
داشت؛ وما زادهم اال ايماناً و تسليماً .هرچه سختي بيشتر ميشد ،ارادهها برای مقاومت آهنينتر و صبوری بيشتر ميشد.
دشمنان ،متجاوزان و گرگ صفتاني بودند که به کودکان ،بانوان و حتي سبزه و درخت هم رحم نکردند ،حتي به نخل سر به
فلک کشيدۀ سبز هم رحم نکردند؛ به هيچکس و هيچچيز .آنها فکر ميکردند ظرف سه روز نه خرمشهر بلکه خوزستان را در
تصرف خود قرار ميدهند ،اما اين ملت بزرگ با فرزندان شجاعش از سپاه ،ارتش ،بسيج ،نيروی انتظامي ،عشاير و همه
قهرمانان و آنهايي که به جبهه نبرد رفتند و ايستادگي کردند ،آن سنگرسازان بيسنگر ،همه مديراني که در صحنه ايستادند
و در شهر و روستا مقاومت کردند ،آن عالمان و ائمه جمعهای که زير رگبار گلولهها در سنگرِ نماز ايستادند و نماز جمعه
آبادان را هر هفته به پا داشتند[ ،مانع شدند].
گرچه خرمشهر روزی از دست ما رفت و دشمن آن را تصرف کرد و روزی بس سخت و دردناک برای تاريخ ما بود؛ من در
لحظه سقوط خرمشهر در پايگاه هشتم شکاری در ميان خلبانهای اف  41بودم ،ضمن آنکه آن خبر همه را متأثر کرد و
برگونه برخي از تيزپروازان ما اشک جاری ساخت ،اما همانجا در سيما و صورتهای آنها ارادۀ مستحکم را ديدم .برای اينکه
خرمشهر به سوی تو خواهيم آمد و تو را از چنگال دشمن نجات خواهيم داد ،خونينشهر بار ديگر تو را خرمشهر خواهيم
ساخت .دالوراني چون جهانآرا و همه فرماندهان ،ايثارگران ،بسيجيان و همه  41ماه صبر و تحمل کردند و برنامه پشت
برنامه و زمينه را برای آزادی خرمشهر آماده ساختند؛ از همه آن علمياتهای کوچک و بزرگ تا عمليات سرنوشتساز
ثامناالئمه و شکستن حصر آبادان و بعد عمليات مهم بستان و باالخره سال  14پيروزی بزرگ فتحالمبين و آنگاه همه
ارادهها ،روحيهها و برنامهها برای باز پسگيری خرمشهر آماده شد .از ارديبهشت کار شروع شد ،با نام اميرالمومنين ،موالی
متقيان که رمز و راز دالوری و مردانگي در اين سرزمين بوده و هست خواهد بود ،با نام او عمليات بيتالمقدس آغاز شد و
در مراحل مختلف قدم به قدم رزمندگان عزيز ما خود را به دل آن هدف اصلي و پيروزی بزرگ زدند.
روزی بود که ميخواستند دل امام و ملت را شاد کنند و خود را آماده کردند و آن روز سوم خرداد سال  4614بود؛ روز
شادماني برای همه؛ امکان ندارد که يک ايراني در جای جای اين سرزمين و جهان روز سوم خرداد را به عنوان روز پيروزی
بزرگ ملت ايران نداند.
روز سوم خرداد روز پيروزی اسالم ،ايران و ايمان است؛ روز اراده يک ملت نه در برابر افلقيان و بعثيان بلکه در برابر ارادۀ
جهانيان است .روزی است که شهد شيرين پيروزی در کام همه ايرانيان قرار گرفت .يک بار ديگر خاطرات را مرور کنيد ،به
ظهر و عصر سوم خرداد برگرديد و ببينيد در همه شهرهای ايران چه خبر بود؟ صدای بوق و چراغ روشن ماشينها و پخش
شيريني و شکالت در خيابانها ،کدام چهره بود که شاد نبود؟

درود بر تو ای امام عزيز و درود بر شما ای شهدای بزرگوار و سالم و درود بر شما خانوادههای ،بزرگ شهيدان ،جانبازان و
ايثارگران .فرزندان خود را با کمال افتخار به سوی جبهههای نبرد فرستاديد و جنازه غرق به خون آنها را با دنيايي از فخر در
آغوش گرفتيد و ميدانستيد فرزندانتان برای هميشه جاودانه هستند و عمر جاودانه تنها از آن شهيدان است .شما نخواستيد
فرزندانتان عمر 06 ،16و  06ساله داشته باشند ،خواستيد فرزندانتان ،همسرانتان ،پدرانتان ،عزيزانتان در تاريخ ايران و جهان
و در پيشگاه خداوند عند ربهم يرزقون باشند و هميشه از نعمتهای خداوند برخوردار و جاودانه باشند.
در اين روز حماسه و شادی و مقاومت و ايثار و پيروزی يک نکتۀ مهم در محضر شما و ملت ايران بگويم و آن اينکه
خرمشهر و روز پيروزی ما نبايد منحصر به سوم خرداد سال  14باقي بماند؛  63سال از آن روز گذشته است و ما در اينجا
جمع شدهايم و در سراسر ايران ياد آن روز را گرامي ميداريم؛ نه آن که تاريخ  6خرداد  14از يادمان نرود ،که البته نبايد از
يادمان برود ،که باالتر ،بايد سوم خرداد سرمشق و درسي جاودانه برای ما باشد .چطور فرزندان شما در برابر آن همه ابزار و
قدرتهای جهاني و توطئههای منطقهای و بينالمللي با اراده و ايمان و سالحي اندک و ابزاری محدود توانستند در خرمشهر
به پيروزی برسند و حماسه بزرگ را خلق کنند؟ البته خرمشهر را خدا آزاد کرد ،اين راست و درست است؛ وما رميت اذريت
ولکن اهلل رمي ؛ مگر ميشد بدون اراده ،لطف و حمايت حق پيروز شد؟ باز هم ارادۀ حق است که اين ملت در برابر همه
توطئهها در مقاطع مختلف تاريخي پيروز باشد.
چرا اين ملت پيروز شد؟ چون همه مردم در هدف واحد ،ايستادگي در برابر دشمن و آزادسازی سرزمين و وطن هم رأی،
هم هدف ،همدل و همفکر بودند .اين اولين شرط برای ساختن پيروزی ملي است .هر روز که ميخواهيم پيروزی بزرگ
بيافرينيم بايد در کنار هم قرار بگيريم ،بايد همفکر و هم هدف شويم تا بتوانيم پيروز شويم.
دو ،آزادی خرمشهر به عنوان يک موضوع ملي متعلق به تمام ملت ايران بود ،هيچکس نبود که در اين ترديدی داشته باشد
که خرمشهر بايد به دامن اين ملت برگردد؛ مسلمان ،ارمني ،کليمي ،زرتشتي ،همه اقوام و گروهها و همه مذاهب ،شيعه و
سني ،فرقي نميکرد ،يک هدف ملي برای همه ملت ايران بود .اگر بخواهيم پيروزی خرمشهر را در تاريخ کشور تکرار کنيم
باز هم بايد آرمانهايمان به صورت ملي و خواست عمومي برای همه باشد.
سوم ،برای پيروزی در خرمشهر همه دست به دست هم داديم ،همه کنار هم قرار گرفتيم ،همه امکانات و وسايل را –
هرکس در حد توانش  -برای آن پيروزی آماده کرديم؛ ميدانستيم ملزومات حرکت بزرگ ملي برای پيروزی بزرگ چيست.
هرکجا همه با هم همآوا و همصدا شويم ،متحد شويم و دست به دست هم بدهيم ،ترديدی نداشته باشيد که پيروزی
خرمشهر را دوباره و ده باره ميآفرينيم .تنها آزادی خرمشهر سال  14نيست ،ما بايد در برابر توطئههای بيگانهها و دستيابي
به اهداف ملي ،هر سال و هر ماه خرمشهری جديد بسازيم.

خرمشهر يعني شهر آرمان ،شهر آرمانمان را خرم کنيم و از دست ديگران نجات بدهيم ،بسازيم و آباد کنيم؛ که خرمشهر
تنها دستيابي و فتح خاک نبود بلکه دستيابي به ارزشهای ملت مؤمن و سرافراز ايران عزيز بود .ما با آزادسازی خرمشهر به
دنيا اعالم کرديم نه يک وجب خاک ديگران را ميخواهيم تصرف کنيم و نه خواهيم گذاشت يک کف دست از خاک
سرزمين ما در تصرف متجاوزين باقي بماند.
همانطور که در خرمشهر با راهبری اماممان و با ايستادگي و ايثار پيروز شديم ،امروز هم با راهبری رهبر فرهيخته و معظم
انقالب اسالمي و با وحدت ،اتحاد و همدلي در اهداف مليمان پيروز خواهيم شد.
در زمينه هستهای هم ما نميخواهيم باالتر از حق قانوني ،طبيعي و روشن خودمان قدمي برداريم .ما گفتهايم ،ميگوييم و
خواهيم گفت در پي فنآوری صلحآميز بوده و هستيم و نخواهيم گذاشت دشمنان و ابرقدرتها گوشهای از حق مليمان را
زير پا قرار دهند و بخواهند به ما زور بگويند.
اگر ديروز فرزندان بسيجي ،سپاهي ،ارتشي ،عشاير ،نيروی انتظامي و همه و همه در صحنۀ مقاومت و پيروزی بودند ،امروز
هم فرزندان انقالبي شما در صحنۀ ديپلماسي برای به دست آوردن پيروزی ای همانند پيروزی خرمشهر ايستادگي ،مقاومت،
صبوری و فداکاری خواهند کرد .ما بايد پيروزی خرمشهر را در تاريخمان دوباره و سه باره و صد باره تکرار کنيم.
من ترديدی ندارم که ملت ايران در موضوع فناوری هستهای در برابر فشار ديگران به حول و قوۀ الهي به پيروزی خواهد
رسيد .ما با حفظ حقوق قانوني و ملي خودمان ،با منطق و استدالل در برابر قدرتهايي که به عنوان 5+4در برابر ما هستند،
قدم به قدم به پيش خواهيم رفت تا هم زنجيرهای تحريم را بگسليم و برای هميشه کنار بگذاريم و هم فناوری صلحآميز
هستهای را برای هميشه در جهت اهداف صلحآميز ادامه دهيم.
اما اين خرمشهر دوم ما فقط همين نيست و بس ،ما خرمشهرها داريم؛ ما بايد به توسعۀ ملي دست يابيم و همانند کشورهای
توسعهيافته به انواع فناوریها ،رفاه اجتماعي ،توسعۀ اقتصادی ،سياسي و اجتماعي دست پيدا کنيم.
توسعه به عنوان هدف در چشمانداز  36سالۀ ما از طرف مقام معظم رهبری انقالب تعيين شده است ،گرچه تقريباً حدود 46
سال از آن سند گذاشته است ،اما  46سال ديگر پيش رو داريم؛ اگر همه کمربند همت را محکمتر ببنديم ،در  46سال پيش
رو عقبماندگي گذشته را جبران خواهيم کرد.
ما در دو مرحله بايد حرکت کنيم و موانع را از پيش پا برداريم .ما بايد موانع داخلي و مقررات دست و پا گير توسعه در داخل
سرزمين را کنار بگذاريم .ما بايد در روابط خارجي معضالت را کنار بگذاريم .ما بايد جلوی فساد ايستادگي بکنيم و زمينه را
برای رشد آماده کنيم و متحدانه خود را برای خيزش بزرگ آماده بکنيم.

ما به حول و قوۀ الهي در دولت يازدهم با کمک همه ملت ايران به ويژه خانوادههای ايثارگر و عزيزمان ،به ويژه نيروهای
عزيز نيروهای که در مبارزه و جنگ از کشور دفاع کردند ،در هر زمينه قدم برخواهيم داشت .آنها امروز هم بايد در صحنه
اقتصاد و سياست و توسعۀ ملي در خط جلو خود را آماده کنند و همه بسيجيان ،سپاهيان و ارتشيها و ملت ايران خود را
برای يک خيزش بزرگ آماده کنيم .ما نياز به حماسۀ ديگری چون حماسۀ خرمشهر داريم .ما بايد در توسعه اين کشور،
همانطور که روز آزادسازی خرمشهر روز غرور ملي ما بود ،در حماسۀ اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي نيز بايد روزهای غرور
ملي با عزم ملي و مديريت جهادی را بسازيم.
امسال سالي است که بايد با مديريت جهادی حرکت کنيم و همۀ مردم با عزم ملي قدمها و گامها را به پيش بگذارند .ما در
اين دولت با حول و قوۀ الهي بر غول تورم و رکود پيروز خواهيم شد .ما با کمک شما مردم راه اشتغال جوانان را به عنوان
يک هدف مهم برای مردم و رهبری باز خواهيم کرد .ما زمينه را برای رشد در زمينههای مختلف فراهم خواهيم کرد؛ در
همين سال جاری انشاءاهلل در نفت و گاز ،در راه و بنادر ،در زمينۀ کشاورزی و خودکفائي مواد غذايي ،در رونق اقتصادی ،در
اخالق و فرهنگ  -که به عنوان يک هدف مهم برای همۀ ملت ما مطرح است – و در مبارزه با آسيبهای اجتماعي ،اولين
قدمها را به حول و قوۀ الهي برخواهيم داشت.
آيندۀ ما توسعۀ همه جانبۀ اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي است .ما با رشد اخالق و معنويت در کنار رفاه و بهبود معيشت و
حرکت به سمت مرز علم و فناوری ،انشاءاهلل خرمشهرهای جديد را در آغوش خواهيم کشيد و به حول و قوه الهي و به
کمک و حضور شما مردم و ايثارگران پيروزیهای جديد را نصيب ملت ايران خواهيم ساخت.
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