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 یبائیز هی؛  چه وجه تسم یروزیخرداد، روز مقاومت و پ سوم

را به کشور  یکه عزت، کرامت و بزرگ ؛یشمار دوران شکوهمند انقالب اسالم یب یها یروزیاز پ یکیشک  یب

 .باشد یعطا نمود سوم خرداد م

 یکه در چهل و پنج روز ، ب یزد. قلب وندیرا باز به کالبد وطن پ رانیا نیو نگ ران،یغرور ا ران،یکه قلب ا یروز

 .را معنا نمود مانیتا دندان مسلح دژخ یادیمقاومت در برابر ا یمعنا یسالح و با دستان خال

 .……  !!!.شده است با مقاومت نینام خرمشهر عج اصالً

 زده بود، وندیعزت و افتخار را به اعماق روحمان پ ،یلیکه در دوران جنگ تحم یمقاومت

خود را با  یمنطقه چگونه زخم ها یکه نه، قلب اقتصاد رانیا یآن روزها یتجار تختیکه پا داندینم یکس چه

 بیو غر یگریتا خاکشان در دست د ستادندیبودندن و مَرد . ا وریکه غ یداد. جوانان امیاز خون جوانانش الت یمرهم

 .ما یداشت مقاومت آن روزها برا یو غرور ینرود و چه عزت

بزرگمان تکرار شد.  رانیجوانان ا رتیبار با غ نیعزت و غرور باز در سوم خرداد و ا نیداند که ا ینم یکس چه

 .را درخشان و ماندگار رقم زدند رانیا خیاز تار یبرگ بایو چه ز

خرمشهر همچنان ماندگار باشداقتصاد،  ی کرهیجنگ بر پ یکه پس از سال ها، نشان زخم ها دانستیم یچه کس اما

رونقش فاصله گرفت  یاز سال ها رانیا یتجار تختیاز جنگ است . پا یعمران و رونق خرمشهر همچنان زخم

  . است ستادهی، مقاوم و پابرجا ا شیرونق خو طیو دور ماندن از شرا یسخت اقتصاد طیاما باز هم در برابر شرا

در دل  دیبه گسترش ام ازی. خرمشهر همچنان سرپا اما خسته است . نزندیشهر را م نیمقاومت حرف اول ا هنوز

 .دیآ یبه چشم م یگریاز هر زمان د شیمردمانش ب

 .کند یساس مجنگ را برتن خود اح یها هیهمچنان ذاتاً خرم است، اما هنوز رنج ها، زخم ها و بخ خرمشهر



خرمشهر  یزدودن زخم ها ریدر مس یو همراه یسترگ جهت همدل یروز بزرگ همه را به همت نیا یآستانه  در

 .میخرمشهر را آباد کن دیو مردم؛ همه با هم با یفعاالن اقتصاد ،یو حکومت یدولت رانی. مد میکن یدعوت م

 خرمشهر یباد سالروز آزادساز خجسته


