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ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آورده
اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﺜﺎر ،ﻓﺪاﮐﺎری و رﺷﺎدت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در
.دﻓﺎع از آب و ﺧﺎک ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
در اﯾﻦ دوران ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎد ،اﯾﺜﺎر ،ﻓﺪاﮐﺎری ،از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﺷﻬﺎدت
در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪ و ﻣﻠﺖ
ﺳﺮاﻓﺮاز اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ اﯾﺴﺘﺎد و اﺟﺎزه
.ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ وﺟﺐ از ﺧﺎک اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر “ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم”
.و اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ،ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
ﭘﯿﺮوی از رﻫﺒﺮی ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺷﻤﻦ را ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ
.ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را از ﮔﺰﻧﺪ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗﺮار دادن آﻣﻮزه ﻫﺎی دوران دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ دوران در ﺟﺎﻣﻌﻪ
.ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﺗﺪاوم ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،رﺷﺎدت و
ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮم و در راس آﻧﻬﺎ ﺳﺮدار ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ
.ﺧﻮد را در راه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻓﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺪا،
ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،آزادﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻛﻪ در دﻓﺎع از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ دﻻوراﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﻳﻢ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﻳﺞ

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﻛﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻼش
.ﻛﻨﻴﻢ
در اﯾﻦ دوران ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻬﺪا ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در دﻓﺎع از آب و
ﺧﺎک اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻮاری و ﻓﺪاﻛﺎری ﻣﺮدم اﻳﻦ
.دﻳﺎر در دﻓﺎع از آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪای ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻦ دوران ،از اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺷﻬﯿﺪان،
ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،آزادﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ آﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در
ﭘﯿﻤﻮدن راه ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﻋﻈﯿﻢ
.اﻟﺸﺄن و ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

