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روز آزادسازی خرمشهر،روز جشن بزرگ ملی و اسالمی

ششمین همایش بزرگ ایثارگران دانشگاه
برگزار شد
ششـمین همایـش بـزرگ ایثارگـران به مناسـب سـالروز آزادی

همــه بایــد بــه ایثارگــران و مقاومتهــای ایــن عزیــزان در

خرمشـهر برگـزار شـد و ایثارگران حائـز رتبههای برتر ورزشـی

دوران دفــاع مقــدس ارج بنهیــم و جانفشــانی جانبــازان و

دانشـگاه مـورد تجلیل قـرار گرفتند.

شــهدا را گرامــی بداریــم.

در ایــن مراســم کــه شــامگاه ســوم خــرداد  96بــا اســتقبال

وی بـا اشـاره بـه تاریخچـه عملیـات بیتالمقـدس ،افـزود :امام

چشــمگیر ایثارگــران برگــزار شــد ،دکتــر محقــق مشــاور رئیس

(ره) بـا جملـهی کوتاه خرمشـهر را خدا آزاد کـرد ،عمق عظمت

دانشــگاه در امــور ایثارگــران ،ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه

و بزرگـی آن را بیـان کرد.

و فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان ،برگــزاری ایــن همایــش

دکتــر محقــق ادامــه داد :تعمــق در ایــن بیــان و اینکــه در

را بــه مناســبت ســی و پنجمیــن ســالگرد عملیــات پرافتخــار

لحظهلحظــه ایــن بیســتوچند روز فرماندهــی مســتقیم بــا

بیتالمقــدس و آزادســازی خرمشــهر دانســت و تأکیــد کــرد:

حضــرت باریتعالــی بــود و تفکــر مکــرر در ایــن بــاب ،بزرگــی
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روح شــهدا را تبییــن میکنــد .آنهایــی کــه مســتقیماً تحــت

نابــود کــردن روحیــه ارتــش بعــث و ایجــاد امیــد بــه نصــرت

والیــت و سرپرســتی خداونــد متعــال زندگی کردنــد ،جنگیدند

الهــی نیــز دســتاورد عظیــم معنــوی ایــن عملیــات بود.

و شــهید شــدند و هماینــک ،انــد ربهــم یورزقوننــد.

دکتـر محقـق بابیـان اینکـه ،بسـیجیان ،سـپاهیان و سـرداران

وی گفــت :خرمشــهر عزیــز در چهــارم آبــان  59از ســوی رژیــم

بزرگـی در این عملیات نقـش آفریدند که همگی در نزد خداوند

صــدام و بــا پشــتیبانی همـهی دنیــای کفــر و اســتکبار و پــس

متعـال پـاداش خـود را دارنـد ،تصریح کـرد :نقش سـردار عزیز

از قریــب بــه  35روز دفــاع شــجاعانه و البتــه مظلومانــه اشــغال

حسـن باقری خصوصاً در روز بیسـتم اردیبهشـت که در انتهای

شــد و پــس از  578روز و نزدیــک بــه  20مــاه اشــغال در صبــح

مرحلـهی سـوم عملیـات ،رزمندگان ظاهراً در آسـتانه شکسـت

ســوم خــرداد ســال  61آزاد شــد.

بودنـد در تـداوم عملیـات و بـه بار نشسـتن آن در سـوم خرداد

دکتــر محقــق بابیــان اینکــه ،رمــز ایــن عملیــات بــزرگ کــه در

نقشـی بیبدیـل و خدایـی بود.

چنــد مرحلــه طراحیشــده بــود یــا علــی ابــن ابیطالــب بــود

مشــاور رئیس دانشــگاه در امــور ایثارگران ،ادامــه داد :به همهی

و از نیمهشــب دهــم اردیبهشــت  61آغــاز و حــدود  23روز در

شــهدا ،رزمنــدگان ،آزادگان ،جانبــازان و هم ـهی ایثارگــران 8

جریــان بــود ،افــزود :ســپاه اســام در ایــن عملیــات ،حــدود

ســال دفــاع مقــدس و البتــه همـهی شــهدا و ایثارگــران مدافع

 6هــزار شــهید تقدیــم اســام و انقــاب کــرد .بیــش از چهــار

حــرم و تمامــی خانوادههــای مقــاوم و صبورشــان ادای احتــرام

هــزار و پانصــد ســپاهی و بســیجی و بیــش از هــزار ارتشــی و

میکنیــم و بــرای رفــع همــهی مشــکالت امــروز جامعــه

البتــه حــدود  24هــزار زخمــی و مجــروح.

و کشــور بــه روح پرفتــوح شــهدا خصوصــاً شــهدای گمنــام

وی تلفــات دشــمن در این عملیات را  16هزار کشــته و مجروح

متوســل میشــویم.

و بالغبــر  19هــزار اســیر عنــوان کــرد و گفــت :در ایــن عملیات

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :امــروز روزی اســت کــه بــرای

 112گــردان ســپاه و  45گــردان ارتــش ،مجموعـاً  157گردان

ســربلندی میهــن عزیزمــان نیازمنــد آموزههــا و ارزشهای دفاع

عملیاتــی در مقابــل  200گــردان عراقــی ســازماندهی شــدند

مقــدس هســتیم و امیدواریــم کــه بــا اتــکا بــه همیــن ارزشها،

و جنگیدنــد .انهــدام  60فرونــد هواپیمــا 3 ،فرونــد بالگرد418 ،

روزهــا و ســالهای موفقتــری را پیــش رو داشــته باشــیم

تانــک نفربــر 30 ،قبضــه تــوپ و  49خــودرو و غنیمــت گرفتــن

در ادامــه دکتــر ظفرقنــدی اســتاد دانشــگاه و رزمنــده دوران

یــک فرونــد بالگــرد 105 ،دســتگاه تانــک و نفربــر و  56خودرو،

دفــاع مقــدس ضمــن قدردانــی از زحمات دفتــر امــور ایثارگران

دســتاوردهای مــادی ایــن عملیــات و ایجــاد رعــب و وحشــت و

دانشــگاه بــرای برگــزاری ایــن جشــن و تبریــک فرارســیدن ماه
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مبــارک رمضــان گفــت :جشــن آزادســازی خرمشــهر ،جشــن

ایثارگریهایشان همواره در ذهن و جان ما باقی بماند.

بســیار بزرگــی بــرای مــا محســوب میشــود کــه در تاریــخ

دکتــر ظفرقنــدی در ادامــه ســخنان خــود بــه بیــان خاطراتــی

چنــد صدســال اخیــر ایــران بیســابقه اســت چــون قســمتی از

از حضــور خــود در دوران جنــگ و وصــف جانفشــانیهای

خــاک ایــران کــه اشغالشــده بــود بــه دســت غیــور مــردان

رزمنــدگان پرداخــت.

ایــن ســرزمین آزاد شــد و بــه مــام میهــن بازگشــت.

هنرنمایــی گــروه هنــری حنانــه ،بــا اجــرای تئاتــر و ســرودهای

وی روز آزادسازی خرمشهر را روز جشن بزرگ ملی و اسالمی

انقالبــی ،پخــش کلیپهایــی از روزهــای جنــگ و آزادســازی

خواند و گفت :برای آزادسازی خرمشهر حماسههای بسیاری آفریده

خرمشــهر ،تقدیــر از ایثارگــران واحدهــای مختلف دانشــگاه که

شد و خونهای زیادی ریخته شد تا یک وجب از خاک میهن

در مســابقات ورزشــی حائــز رتبههــای برتــر شــده بودنــد و

به دست دشمن نیفتد .چه زیباست که یاد شهدا و جانبازان و

ضیافــت شــام از دیگــر برنامههــای ایــن جشــن بزرگ بــود..

