
   بانوفام:
دلتنگ مردان مخلصی هستم که با دست 
خالی خرمشهر را آزاد کردند... مردانی که 
اگر اندکی از اخالص و ایمان و وظیفه شناسی 
آنها در وجودمان بود، االن#خرمشهر عالوه 

بر آزادی، آبادی هم داشت....
 شرمنده که شما به خاطر آزادی شهر خون 
دادید و جان فدا کردید و ما در برابر ویرانی 

شهر فقط چشم بستیم ...
  پوریا استراکی:

 ۱- روایت آزادی خرمشهر با تمام شیرینی 
همیش��ه تکیه گاهی برای تروی��ج یکی از 
زهرآگین ترین تبلیغ��ات ضد دفاع مقدس 

بوده است که کام مردم را تلخ کند.
 »چرا پس از آزادی خرمشهر جنگ را ادامه 

دادیم؟«
 ۱. هنوز مناطقی در اشغال دشمن بود

 ۲. متج��اوز در هیچ س��ندی شناس��ایی و 
محکوم یا معترف نشده بود

   اشلو :
تمام معادالت بعد از آزادی خرمش��هر در 
س��طح بین الملل به هم خورد، ش��اید آنها 
)دشمنان( همان روز فهمیدند خرمشهرها 

در پیش است.
  خانم منزل :

اون چیزی که امسال رو عجیب ترین سالگرد 
آزادسازی#خرمشهر می کنه،  شهید شدن 
حافظ خرمش��هر در دفاع مق��دس، بعد از 

۳۸ ساله.
 خدا کنه آب��روداری کنی��م و آزادی امانت 
حاج قاس��م رو، هر س��ال با آبادانی بیشتر 

جشن بگیریم.
  ندای تفرش:

اگر از آزادی قدس سخن به عمل می آوریم، 
مستند به آزادی خرمشهر است و همان گونه 
که رهبر عزیز ما فرمود، ما خرمش��هرهای 
زی��ادی در پیش داریم که عراق و س��وریه 
دو نمونه و قدس و فلسطین نمونه دیگری 

از آنهاست.
 

  تونیامپر ایرانی:
بعد از آزادی خرمشهر شهید بهروز مرادی 
نوشت آمدیم نبودید. روحت شاد بهروزجان، 
االن از ی��ادت فقط یه خیاب��ون توی محل 

مونده
 وحید مهاجر:

سردار سلیمانی:  در بحبوحه عملیات برادری 
بود که به سمت تک تیرانداز عراقی که چند 
نفر از بچه های ما را زده بود، نشانه رفته بود، 
ناگهان دیدم اسلحه را پایین آورد گفتم چرا 

نزدی؟ گفت داشت آب می خورد
 سالم بر حسین

 بسی گفتیم و گفتند از شهیدان. شهیدان را 
شهیدان می شناسند

 

  احسان منصوری: 
بعضی اتفاقات مسیر تاریخ را عوض می کنند. 
 افول ما در معادالت جهانی که با شکست ها 
از روس��یه آغاز ش��ده بود، در دفاع ۸ ساله 
معکوس شد.  و آزادی خرمشهر نمادین ترین 
واقعه در این روند بود؛ نمادی از توان و اراده 

به دفاع و پیروزی.
 تغییر مسیر تاریخ مان مدیون آن مدافعان 

پرغرور و شهدای جاودان است.
   اخراجی ها ۲:

حاج قاس��م تو نیس��تی ولی یادت تا ابد در 
دل هایمان باقی است!

 آزادی خرمشهر خون بهای محمد جهان آرا 
و یاران شهیدش بود و آزادی قدس شریف 

حاصل خون تو و یارانت ان شاء اهلل...
 این وعده الهی است...

   اکبر نوابی:
اگر کش��تی های غول پیکر ایرانی چندهزار 
کیلومتر را با عزت و افتخ��ار می پیمایند تا 
محمول��ه  بنزین تولید داخ��ل را به ونزوئال 
برس��انند، ریشه در حماس��ه  شگفت سوم 
خرداد )#آزادی_خرمشهر( دارد. حماسه ای 
که یک مفهوم و گفتمان برکش��نده برای 
زیس��ت ملی تولید کرده اس��ت: گفتمان 

مقاومت.
  حسین :

خرمشهر آزاد شد ولی آباد نه!
 آزادی اش در گرو نی��ت و عمل انقالبی بود 
و عدم آبادی اش در گ��رو نیت و عمل نظام 

سرمایه داری است...
 هستی:

تقارن خوبیه روز قدس با خرداد
 سوم خرداد، ۴ خرداد روز دزفول

ان ش��اءاهلل ب��ه زودی ش��اهد آزادی ای��ن 
خرمشهر هم خواهیم بود

  میالد خراسانی: 
خرمشهر آزاد شد ولی آباد نشد.

 تو جنگ نظامی با ۱۹ ساله ها پیروز شدیم 
ولی تو جنگ اقتصادی با ۶۰ ساله ها باختیم، 
تو جنگ نظامی با مقاومت پیروز شدیم ولی 

تو جنگ اقتصادی با مذاکره باختیم.

خرمشهرامانتحاجقاسم
آزادشد،آبادنه!

امس�ال نخس�تین باری بود که مراس�م روز قدس متفاوت از 
همیشه برگزار می شد و به جای حضور مردم آزاداندیش ایران 
و تمام آزادگان جه�ان در خیابان ها و فریاد م�رگ بر امریکا و 
مرگ بر اسرائیل این بار طنین فریادهای عدالتخواه و حمایت 
از مظلومیت مردم فلسطین در سراسر جهان در فضای مجازی 
پیچید. هشتگ های سخنرانی مقام معظم رهبری و توییت های 
کاربران همچون س�نصلی فی القدس ، القدس درب الشهدا ، 
فلسطین و روز قدس هنوز هم کم و بیش در  فضای مجازی ادامه 

دارد. برخی از  این توییت ها را مرور می کنیم.
   شادی نوشت:

بعد قدس انشاءاهلل؛   ما بقیع را پس می گیریم!
  محسن رضایی :

در آزادسازی خرمشهر می گفتیم راه قدس از کربال می گذرد.
 امروز بعد از کربال نوبت قدس رسیده است آن را هم آزاد خواهیم کرد.

 مصطفی:
واقعیت اینه که ایران نه، کل منطقه ما به بیماری سرطان مبتالست و 

راه نجاتش شیمی درمانِی تحریم نیست!
 باید غده ای که در فلسطین ریشه کرده رو جراحی کنیم.

  مرتضی روحانی:
تکلیف دولت منحوس اس��رائیل که معلوم اس��ت؛ ما باید حواس مان 
باشد تا نقشه صهیونیست ها برای جهان، منطقه و محور مقاومت را در 
عرصه های مختلف بفهمیم تا ناخواسته در آن بازی نکنیم و خودمان 
را برای مبارزه علمی و عملی با هر آن کسی که همسو و همراه این غده 

سرطانی است آماده کنیم.
   الهه مهر :

فیدل کاسترو:  مذاکره صلح فلسطینی- اسرائیلی، برایم بی معناست من 
اگر بودم، با اسرائیلی ها بر سر این مذاکره می کردم که چگونه می خواهید 

گورتان را گم کنید؛ زمینی، دریایی یا هوایی؟!
  ژنژی امین:

ما قدرت حقیم و تل آویو ضعیف است
 ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است

   بلک فوکس:
اقتدار یعنی اینکه پنجه در پنجه ش��یطان بزرگ علناً غده سرطانی رو 
تهدید کنی و مبارزین رو حمایت و تس��لیح )کاری که هیچ کس توی 

دنیا جرئتش رو نداره(
 اون وقت کدخدا و نوچه هاش هیچ غلط��ی نتونن بکنن، به جز عربده/ 

عرعر در مجاز
 افتاد؟! 

  مرتضی رجائی:
نمی گوییم: »در قدس نماز می خوانیم«،  که شاید خیال کنند تحقق این 

وعده طول خواهد کشید؛
 »َس«: 

به زودی در قدس نماز می خوانیم.
 ان شاءاهلل.

  سپینود:
بنی اسرائیل نمی داند

 که اگر تمام کودکان غزه را هم بکشد 
 باز هم مادری فرزندش را در سبد خواهد گذاشت

 و خدا او را بزرگ خواهد کرد 
 آن قدر که کاخ فرعونیان را فروریزد...

   مهدی مصطفی زاده:
ان ش��اءاهلل به زودی رو این خاک مقدس به امامت#امام_خامنه_ای 

)مدظله العالی( نماز خواهیم خواند...
  مرتضی:

 ای معجزه قیام قامت، ای قدس
 خون نامه عشق و استقامت، ای قدس

 در راه رهایی تو جان می بازیم
 ای قبله دین، سرت سالمت، ای قدس

  مهاجر ۱۹۹۰:
وجب به وجب خاک فلسطین قدمگاه پیامبران بوده است روزی.

 دریغا که بزمگاه نمرود شود و رزمگاه فرعون!
 ما برخواهیم خاست.

  منتظرالقایم:
 خدای من چه رؤیایي

 روز جمعه، روز قدس، پا به پای امام زمان)عج( و نائبشون، بریم قدس
 نماز جمعه هم به امامت آقامون تو قدس بخونیم

  محمدرضا وحیدزاده:
 فردای آزادسازی قدس... 

 - تو صحن مسجد با ش��عرای جبهه مقاومت یه ش��ب شعر چندزبانه 
مش��ترک می گیریم. بعد هم از مجاه��دان آزادس��ازی قدس دعوت 
می کنیم با نقل خاطره هاشون از شکست اسرائیلی ها، به داستان نویسان 

جوون انقالبی ایده های داستانی بدن. ان شاءاهلل...

فردا بناس�ت یازدهمی�ن دوره مجلس 
شورای اسالمی با پیام مقام معظم رهبری 
به طور رس�می افتتاح شود؛ مجلسی که 
امیدهای زیادی به آن بسته شده و مردم 
امیدوارند تا افرادی را که با رأی خود به خانه 
ملت فرستاده اند حقیقتاً پیگیر مطالبات و 
خواسته های آنها باشند و مجلس یازدهم 
به جای نشستن بر رأس حاشیه، در رأس 
امور باشد و بتواند کش�ور را از چالش ها 
به خصوص چالش ه�ای اقتصادی خارج 
کند. در آس�تانه آغ�از ب�ه کار مجلس، 
هشتگ مجلس یازدهم، در توتیتر یکی از 

هشتگ های داغ به حساب می آید.
   ولی اسماعیلی:

رقابت بین فراکسیونی عزیزاِن کاندیداها برای 
ریاست مجلس نش��ان از اختالف و انشقاق 
نیست بلکه نش��ان دهنده وجود افراد وزین 
سیاسی هم از نظر اجرایی و هم از نظر تقنینی 
است که ظرفیتی بزرگ برای مجلس انقالبی 

یازدهم به حساب می آید.
   جه�اد س�لیمانی: مصادف ب��ودن روز 

آزادسازی خرمش��هر و شروع مجلس یازدهم 
شاید نشانه  باش��ه که دیگر باید به محرومیت 
خرمشهر و جنوب غرب خوزستان فکری کرد.

   قاسم روانبخش:
دوستان نماینده#مجلس_یازدهم

 طوری انجام وظیفه کنید که روز آخر، مردم 
به خاطر پایان دوره ش��ما اش��ک بریزند، نه 
موگرینی و ترامپ و...     فکر کنم سال ۱۴۰۰ 
خیلی ها برای پایان کار حسن روحانی گریه 

کنند! موگرینی، کری، ترامپ، اوباما، و...

 البته مردم هم در خیابان جشن و پایکوبی به 
راه خواهند انداخت!

   عباس گودرزی:
 مجلس یازده��م ی��ک دوره حس��اس در ادوار 
مختلف اس��ت؛ این مجلس می تواند زمینه ساز 
تشکیل#دولت_جوان_حزب_اللهی باشد اما به 
ش��رط آنکه از اولویت ها غفلت نکند و به مسائل 

اصلی بپردازد...
   فاطمه آقاشاهی:

ب��ه نظرت��ون مهم ترین اص��ل ی��ا قانونی 

که#مجلس_یازدهم باید بهش متعهد باشه 
یا براش تالش کنه چیه؟ 

 م��ن میگ��م ش��فافیت آرای نماینده ه��ا و 
والیت مداری

جابر  خرم نیا:
در آس��تانه افتتاح#مجلس_یازدهم عرض 
کنم؛   برادران و خواهران نماینده. ما با کسی 
عقد اخوت نبسته ایم. میهن اسالمی، انقالب 
و والیت فقیه را هم بیشتر از هر چیزی دوست 
داریم.  لذا سیلی نقادانه ما بر مدعیان پیروی از 
اصول و ارزش ها محکم تر خواهد بود اگر خطا 

کنند. در مسیر بمانید.
    علی نادری :

همه ُحس��ن مجلس به تنوع نگاه هاس��ت . 
همین ویژگی سبب می شود که رفتار یک 
نماینده بتواند ب��رای مجلس تعیین کننده 
ش��ود.  بزرگ ترین ظلم به مجلس، تنزل از 
این جایگاه و تبدیل کل مجلس به ابزار یکی 
دو نفر است.  تجربه مجالس اخیر نشان داد 
مهم ترین چالش مجلس یازدهم ابزارشدگی 

و یا حفظ استقالل خواهد بود .

  گیل بانو نوشت:
آین��دگان خواهند پرس��ید که اس��رائیل 

چگونه یک شبه ناپدید شد؟!
و در جواب بای��د گفت همه چی��ز بعد از 

شهادت حاج قاسم شروع شد
  حاج حیدر:  

فردای آزادی قدس...
 - تصویر حاج قاسم را در کنار مسجداالقصی 
و تصویر حاج عم��اد را در کنار قبه الصخره 

نصب می کنیم 
  آبان دخت :

روزی که قدس آزاد شود به یاد حاج قاسم 
در مسجداالقصی نماز خواهیم خواند!

  زهرا :
انتقام ندیدن لبخندت فتح قدس است

  سیدمحمود رضوی:
انتش��ار عکس های منتش��ر نش��ده آقا و 
حاج قاسم در ایام ش��هادتش، عالقه وافر 
آقا به ایشان را به تصویر کشید، حاال تکرار 
بغض آقا در هنگام نام بردن از  حاج قاسم 
سلیمانی نش��ان از سرد نش��دن این داغ 

عظیم برای آقاست
 مثل اون ش��عر رضا عبدالله��ی که بیژن 

خاوری می خوند:
 یاد تو در دل من توفان به پا میکنه

  موسی سرلک :
آرزومه یک روزی به همین زودی س��ران 
رژیم صهیونیستی را وسط تل آویو خرکش 
کنم و تو مس��تراح دخل تک تکش��ون را 
بیارم، بعد هم عکس حاج قاسم سلیمانی را 

به همه نشون بدم و فریاد بکشم حاج قاسم 
کجایی ببینی آرزوی تو و حاج حسن و امر 

آقا محقق شد و اسرائیل نابود شد.
   حامد یاوری:

فکرش رو بکن بعد از آزادی قدس شریف 
یه صحن رو به اس��م حاج قاسم سلیمانی 

می زنیم
    مطهر: 

بغض دوباره ش��ما هنگام اس��م ب��ردن از 
حاج قاسم داغ مکرر ماست. فدای اون دل 

آتش گرفته شما آقاجان
 حسین دلیریان: 

شد ز غمت خانه سودا دلم
 در طلبت رفت به هر جا دلم

 در طلب زهره رخ ماه رو
 می نگرد جانب باال دلم

 * موالنا
  شهاب اسفندیاری:

عجب داغی اس��ت، داغ حاج قاس��م برای 
سیدعلی. کمتر سخنرانی هست که یادی 
از او نش��ود. حتی پیام روز معلم. در دیدار 
دانش��جویان گفتند یاد او »شب و روز« با 
من هست. در سخنرانی روز قدس چند بار 

از او یاد کردند و فاتحه خواندند.
 راز این داغ چیست؟

  این ذکر مدام چه پیامی برای ما دارد؟
  فرشاد مهدی پور:

آقا لحظه آخر سخنرانی و خارج از متن:
 امسال اولین روز قدس است که حاج قاسم_
سلیمانی عزیز حضور ندارد، شادی روح او، 

همگان حمد و سوره ای بخوانند.
 و خودشان خواندند...

  علی قلهکی:
می خواهید علت بغض رهبری در سخنرانی 
روز قدس ۹۹ در زمانی که نام »حاج قاسم« 
را می برد بدانید؟! کمی به تصاویر رهبری و 

حاج قاسم نگاه کنید!
ارادت و عالقه این دو نفر نسبت به هم، در 

کالم نمی گنجد...
  رزمنده مجازی: 

حاج قاسم می دانم که می بینی همه ما را، 
می دانم که در آنجا دستت بازتر است

 برایمان، برای صبر دل رهبرمان دعا کن
 بغض امروز رهبرم دلمان را آتیش زد

  آسمان ۳۱۳۷۱: 
قطعاً حاج قاسم ش��اگردان فراوانی را که 
فدایی نظام و رهبری هستند تربیت کرده 
است ولی رابطه رهبر و سردار تنها رابطه 
فرمانده و س��رباز نبوده، رابط��ه اخوت و 
برادری چندین ساله است که حدش خارج 

از ذهن هاست.
 فق��دان چنین  برادر و رفیق��ی واقعاً چیز 

کمی نیست.
  انقالبی مبارز:

حضرت آق��ا خیلی خوددار هس��تن خیلی 
این مصیبت بزرگ رو تحمل کردن و سعی 
کردن به خودش��ون مسلط باشن اما فقدان 
حاج قاسم )این سیدالشهدای مقاومت( که 
مقاومت واقعاً مس��ئله اصلی مبارزه امروز با 
استکبار هست خیلی سنگینه و این احساس 

رهبری نش��ان از عمق ارادت حضرت آقا به 
حاج قاسم هست. خوشا به سعادتش.

حاج قاسم پاره تن رهبر انقالب بود و همه 
ما با بغض ایشان گریستیم.

حلما:
وقتی میگن شب و روز به یادشون هستم 

یعنی اوج قرابت و عالقه
 عبدالمجید:

هنوز نام بردن از تو بغض آلود است
  رادمهر مرادی:

سردار شما را به مظلومیت مردم  فلسطین  
قسم هر چه سریع تر قدس را آزاد کنید.

 َسیدعلی که جانم به فدایش بعد از رفتن 
حاج قاس��م تنها با خبر آزادس��ازی قدس 

است که آرام می شود
  هادی احمدی:

حاج غالمعلی کویتی پور رو آماده کنین که 
همین روزا »حاج قاسم نبودی ببینی خون 

یارانت پرثمر گشته« رو بخونه
  پریوش:

 سپهبد قاسم سلیمانی در مهرماه۹۸: به 
یاری خداوند طلوع صبح پیروزی نزدیک 
است و زنگ مرگ صهیونیست های متجاوز 

به صدا درآمده است.
  فریبا مرادپناه:

س��ردار دل ه��ا، خاکریزه��ا را زده ای، 
رصدهایت را کرده ای، معبرها را شناسایی 
کرده ای، فقط مانده یک حمله همه جانبه 
که ما س��ربازانت برای آن لحظه شماری 

می کنیم.
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در مسير بمانيد
خواسته کاربران فضاي مجازي از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم

بغضی و داغی که باقی است
 واکنش کاربران فضای مجازی

 به برگزاری نخستین مراسم روز قدس بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی 

انگار داغش هیچ گاه س�رد نمی ش�ود. تصور برگزاری مراس�م بزرگداش�ت روز قدس 
بدون حضور حاج قاس�م، در ذهن هیچ کدام مان نمی گنجید چه برس�د به رهبر معظم 
انقالب که حاج قاس�م س�لیمانی فرزند خلفش بود و با رفتنش ذوالفقارش را از دست 
داد. بغض حضرت امام خامنه ای در نخس�تین روز قدس بی حاج قاسم در میان کاربران 
فضای  باران شد، سیل ش�د. انگار  روز قدس امسال بیش از همیش�ه همه مردم ایران 

و همه آزادگان جهان و جبه�ه مقاومت از امریکا و رژیم، صهیونیس�تی منزجر بودند. 
جوانانی که بغ�ض رهبر و مقتدایش�ان از یک س�و و جای خالی حاج قاس�م از س�وی 
دیگر دلش�ان را آتش می زن�د و در پیام هایش�ان هم انزجار از دش�منان حاج قاس�م 
هس�ت و هم عهد و پیمان با س�ردار دل ها و مقتدایش س�یدعلی ب�رای فتح قدس به 
دس�ت قاس�م س�لیمانی هایی که بعد از ش�هادت حاج قاس�م از خون او برمی خیزند.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

   گزارش

برتربتقدسنمازخواهيمخواند

س�وم خرداد یکی از افتخارآمیزترین وقای�ع تاریخ ای�ران در تقویم دل تک تک 
ایرانیان ثبت شده است؛ سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات الی بیت المقدس 
که امس�ال با نخس�تین روز قدس بدون حضور حاج قاسم س�لیمانی رنگ و بوی 
بزرگداشت این یوم اهلل را ویژه تر کرده بود. درست شبیه راهپیمایی روز قدس که 
امسال به واسطه شیوع ویروس کرونا به ش�کلی مجازی و باشکوه تر  از همیشه از 
سوی تمامی آزادگان جهان برگزار شد، کاربران فضای مجازی برای سالروز آزادی 
خرمشهر و گرامیداشت یاد و نام شهدای این عملیات سنگ تمام گذاشتند و آزادی 

خرمشهر را با یاد حاج قاسم و روز قدس پیوند زدند.

 کاريکاتور  منتخب

زهرا چیذری
   گردآوری


