دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﮐﻤﺎل ﺻﺤﺖ
و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ درﺑﺎره دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی وی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ اﻟﺠﺪﯾﺪه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و در ﮐﻤﺎل ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ؛ اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
در  ۱۱ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دوم
آن در  ۱۶ﻓﻮرﯾﻪ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﺷﻤﺎل دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺠﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ
ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ زده و ادﻋﺎﻫﺎی دروﻏﯿﻦ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری وی ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 ۲۵۰۰ﯾﺘﯿﻢ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﺎﻣﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ۷ﻫﺰار و  ۵۰۰ﯾﺘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ
ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪود دو
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺮان ﺑﻮﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از آنﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد را در ﺣﻮزه ﻃﺮح اﮐﺮام اﯾﺘﺎم
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد،
زﻣﯿﻨﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﻣﺎدی

و

ﻣﻌﻨﻮی

از

ﮐﻮدﮐﺎن

ﻓﺎﻗﺪ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

را

ﺑﺮﻋﻬﺪه

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد دارای ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ درآﻣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ اﯾﺘﺎم در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻄﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی در ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ دﺳﺘﮕﯿﺮی از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و درﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻧﯿﺎت ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻓﺘﺨﺎری در
اﻣﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﯿﺮان و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻃﺮح اﮐﺮام اﯾﺘﺎم اﺳﺖ.
ﺧﯿﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اراده ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﯿﺮان ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و 500
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮای  28ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،ﺣﺪود  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢاﮐﻨﻮن 7ﻫﺰار و 500
ﯾﺘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﻫﺰار و  500ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﻔﺘــﻪ ﺑــﻮدم اﻧﮕﺸﺘﺎنﺗــﺎن را
ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪاﻟﻌﻈﻤﯽ ﺟﻮادیآﻣﻠﯽ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ :ﮐﻔﺎری ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ
دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ 5 .ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ،
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ!
وی ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ در

ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ را دﯾﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از  3ﺳﺎل ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ
دﯾﺎﺛﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎم ﺧﻄﺮ دارد ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻋﻬﺪﺷﮑﻨﯽ
را ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ دﯾﺪﯾﻢ؛ ﺻﺪام رؤﺳﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ وﻟﯽ
ﺳﺎلﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ وﻗﺘـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﺮﺻـﺎد را ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺎ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آدم وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﻣﯽﺷﻤﺎرد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﺪایﻧﺎﮐﺮده ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرد ،دﯾﮕﺮ
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮدش اﺳﺖ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻮادیآﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺎﺛﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه
 95در دﯾﺪار ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در آن
دﯾﺪار ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺎﺛﺖ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را راه ﻣﯽدﻫﺪ دﯾﻮث ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮد
راه دادن و وارد ﺣﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻏﯿﺮت ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻬﭙﺎدی ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ﺳﻌﻮدی در
ﺟﻨﻮب ﯾﻤﻦ و دﻫﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ
ارﺗﺶ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﻤﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻬﭙﺎدی ﻣﻮﻓﻖ در
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻟﺤﺞ ،ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ﻣﺘﺠﺎوز را ﻫﺪف
ﻗﺮار دادﻧﺪ؛ در ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺮوﺣﺎن رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻫﻢ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ( در ﻣﺤﻞ ﯾﮏ رژه ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه »اﻟﻌﻨﺪ« در
اﺳﺘﺎن ﻟﺤﺞ در ﺟﻨﻮب ﯾﻤﻦ ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ.
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﭘﻬﭙﺎدی ارﺗﺶ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﺋﺘﻼف ﺳﻌﻮدی-اﻣﺎراﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش وﺑﮕﺎه »اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﯿﻤﻨﯽ« ،در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻨﺨﻌﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﯾﻤﻦ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻻﻋﻼم اﻟﺤﺮﺑﯽ در ﯾﻤﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش» ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺰﻧﺪاﻧﯽ« ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ
دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﯾﻤﻦ» ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ« رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ و
»ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻮاس« از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺮوﺣﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺒﮑﻪ »اﻟﻤﺴﯿﺮه« ﮔﺰارش داد ﯾﮕﺎن ﭘﻬﭙﺎدی ارﺗﺶ و
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺰدوران در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﻌﻨﺪ واﻗﻊ
در ﺟﻨﻮب ﯾﻤﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از رﺻﺪ دﻗﯿﻖ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺠﺎوز در داﺧﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﻌﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﻌﻮدی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺋﺘﻼف
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از ﻓﺮوردﯾﻦ  1394ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮕﯽ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ را ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻤﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد؛ ارﺗﺶ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﻤﻦ
ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏ و ﭘﻬﭙﺎد ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﺮاﺳــﻢ ﺗﺠﻠﯿــﻞ از واﻟــﺪﯾﻦ و
ـﺮداری
ـﻂ ﺷﻬـ
ـﺪا ﺗﻮﺳـ
ـﺮان ﺷﻬـ
ﻫﻤﺴـ
ﺧﻮرﻣﻮج ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﻬﺮدار ﺧﻮرﻣﻮج ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻬﺮداری ﺧﻮرﻣﻮج ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﯿﺨﯿﺎﻧﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺗﺠﻠﯿﻞ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺮان ﻣﮑﺮم ﺷﻬﺪای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮدار ﺧﻮرﻣﻮج ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر زﻧﺪه ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺷﻬﺪا داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا ﺑﺮای آﺣﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم

ﯾﮏ اﻟﮕﻮ و درس ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و در ﺗﺪاوم ﺧﻮن ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻬﺪا از آرﻣﺎنﻫﺎی
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و رﻫﺒﺮی دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﮐﺸﻮر و اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﻫﻮن
ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ و اﺳﻼم را ﺑﺮ رﻓﺎه ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﺎن
ﺷﯿﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﻮد را در ﻃﺒﻖ اﺧﻼص ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﻼم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺮدار ﺧﻮرﻣﻮج در اداﻣﻪ اﻓﺰود :در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﻣﺜﺎل ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻮروزی
در راﺳﺘﺎی ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ
ﺧﻮرﻣﻮج ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﯿﺨﯿﺎﻧﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ دو در ﺧﻤﯿﻨﯽ آﺑﺎد ﺷﻬﺮ ﺧﻮرﻣﻮج ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪزودی ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪزودی ﺧﺮﯾﺪاری و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮدار ﺧﻮرﻣﻮج از ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه ﺟﺎده ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﺧﻮرﻣﻮج ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪزودی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن
آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﭘﯿﺎدهروی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﮐﺘﺎب و ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭘﺎﮐﺒﺎن ازﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎزﺗـﺎب ﺑﯿﺎﻧـﺎت رﻫـﺒﺮ اﻧﻘﻼب در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت دﯾﺮوز رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم ﻗﻢ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﻟﺮوز ﻗﯿﺎم ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ﻣﺮدم ﻗﻢ در  ۱۹دی
 ۱۳۵۶ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻗﻢ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻣﺮوز ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﻞ ﻧﯿﻮز آﺳﯿﺎ ،ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب را

ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ را اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻪ
آنﻫﺎ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﯽ ﺑﯽاس رﺳﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺣﻤﻖﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات رﻫﺒﺮ اﯾﺮان در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺮوزاﻟﻢ ﭘﺴﺖ ﻧﯿﺰ در ﺧﺒﺮی اﯾﻦ دﯾﺪار را رﺳﺎﻧﻪای و ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ
اﯾﺮان را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﺒﺮ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان از دوﻟﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮ

ﮐﻪ

رﻫﺒﺮی

اﯾﺮان

ﺑﺮﺧﯽ

ﻣﻘﺎﻣﺎت

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را اﺣﻤﻖﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ،ﻧﻮﺷﺖ :در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮی
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ را اﻧﻘﻼب را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را اﺣﻤﻖﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و
ﻧﻮﺷﺖ :رﻫﺒﺮ اﯾﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻮرﺷﺎن درﺑﺎره ﺑﺮاﻧﺪازی
ﻧﻈﺎم اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار داد.
واﺷﻨﮕﺘﻦﭘﺴﺖ و آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﻘﺎمﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
را اﺣﻤﻖﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻫﺎآرﺗﺺ ،ﻋﺮبﻧﯿﻮز ،دﯾﻠﯽاﺳﺘﺎر و اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﻫﻢ در ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ

ـﺎرﻣﯿﻦ
ـﺎﻻن ﭼﻬـ
ـﺪﮔﺎن و ﻓﻌـ
ﺑﺮﮔﺰﯾـ
ﺟﺸﻨــﻮاره ﺧــﻮارزﻣﯽ در ﺑــﻮﺷﻬﺮ
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
در ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وزارت آﻣﻮزشوﭘﺮورش
از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮارزﻣﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وزارت آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز
از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮارزﻣﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزشوﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ 43
ﻫﺰار و  902داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻮان
ﺧﻮارزﻣﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد  27ﻫﺰار و  365ﻧﻔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮﻣﯽ از راهﯾﺎﺑﯽ  10ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮری ﺧﺒﺮداد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
از  27ﻫﺰار و  365ﻧﻔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای  6ﻫﺰار و  21داﻧﺶآﻣﻮز در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ  10ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮری راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﺷﻤﺎر  9ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﯽ در  6رﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزشوﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺎن
در ﻣﺤﻮر ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎزارﭼﻪ و دﺳﺖ ﺳﺎزه ﺧﺒﺮداد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﻧﺶ
آﻣـﻮزان ﺑـﻮﺷﻬﺮی در ﻣﺤـﻮر ادﺑﯿـﺎت ﻓـﺎرس رﺗﺒـﻪ دوم و در ﻣﺤﻮرﻫـﺎی
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ،ﺑﺎﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ ﺟﺸﻨــﻮاره ﻧﻮﺟــﻮان ﺧــﻮارزﻣﯽ در ﻣﻬــﺎرتآﻣﻮزی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﻧﺶآﻣﻮزان از رﻗﺎﺑﺖ
ﻓﺮدی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﮐﺮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﻣﻮزش ،ﭘﺮورش و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر
ﺟﻬـﺎدی اﺳـﺖ و ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :در اﯾـﻦ ﻋﺮﺻـﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑـﺎری ﻫﻤـﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از روش ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺰود :ﺟﺸﻨﻮاره

ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﯽ راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻗﻮت در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻋﺎﻣـﻞ اﯾﺴـﺘﺎدﮔﯽ
ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﺷﻤﻨـﺎن ﺗـﺎ دﻧـﺪان ﻣﺴـﻠﺢ
اﺳﺖ
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﺟﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺧﺪا و ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم و ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن
ﺗﺎدﻧﺪانﻣﺴﻠﺢ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﺮوز ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎاﻗﺘﺪار ،اﯾﺮان در
ﺟﻬﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻨﺠﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮدان اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪا و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪروز  19دی
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :روز  19دی ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻤﯽ رخ داد و در اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺑﺴﯿﺎر
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﺟﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺧﺪا و
ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم و ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن
و اﻣﺮوز ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎاﻗﺘﺪار اﯾﺮان
ﺗﺎدﻧﺪانﻣﺴﻠﺢ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻋﺰﯾﺰ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﺪ.
ﮔﻨﺠﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﻧﮕﻬﺪاری دارد و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻢ آن ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ایﮐﺎش ﻣﻦ
ﻫﻢ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺪار ﺑﻮدم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﭙﺎه را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎد ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺟﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺎدت ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻤﺎﻟﯽ از ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﻘﻼب و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﯾﺎدﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ دﻏﺪﻏﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب دارد ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺠﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﯿﭗ ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮروز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ اﻧﻘﻼب اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﻮد ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﻗﺪام ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮدانﻫﺎی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(
ﺑﺎزوی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮔﺮدانﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
دﺷﻤﻦ در ﻣﺮزﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺷﻬﺮی و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﭘﺲ اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای
ﺑﻪ آنﻫﺎ داﺷﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺟﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮔﺮدان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮدانﻫﺎی اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮی
اﺳﺖ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ اﺣﻤﺪ اﺳﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﻫﯿﭻ
ﻏﻠﻄﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدم و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﻋﺪه اﻟﻬﯽ  40ﺳﺎل
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ زدهاﻧﺪ.

در

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

دﺷﻤﻨﺎن

ﻋﻠﯽ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﻤﺪ ﺳﻔﺮی
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از زﺣﻤﺎت
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮدان  124اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ

اﻫــﺪای ﻋﻀــﻮ ﺟــﻮان  ۲۵ﺳــﺎﻟﻪ
دﺷﺘﺴـﺘﺎﻧﯽ ﺳـﻪ ﻫﻢوﻃـﻦ را از ﻣـﺮگ
ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت داد
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آوری اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﺜﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر زﻧﺪهﯾﺎد ﺳﺠﺎد ﺑﺎرﮔﺎﻫﯽ ،ﺟﻮان  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ
دﺷﺘﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﻪ ﻫﻢوﻃﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز درﺑﺎره ﺷﺸﻤﯿﻦ اﻫﺪای ﻋﻀﻮ ﺳﺎل  ۹۷اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ :ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی اﯾﻦ ﺟﻮان دﺷﺘﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ وﯾﮋه
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی و ﺑﺎ اﻗﺪام ﻧﻮعدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ
اﻫﺪای ﻋﻀﻮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﻋﻀﺎی وی اﻗﺪام ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آوری اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ
اﻓﺰود :ﮐﺒﺪ و دو ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪهﯾﺎد ﺑﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎی ﺷﯿﺮاز اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺟﺎن ﺳﻪ
ﻫﻢوﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ اﻫﺪای ﻋﻀﻮ درﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴۸اﻫﺪای ﻋﻀﻮ از
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺟﺎن
 ۴۸۰ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎﻗﺮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۶اﻫﺪای ﻋﻀﻮ در اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ  ۲ﻣﻮرد در دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺣﻀﻮر« ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  130ﻃﻠﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺮان اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﺎﻫﺪف آﮔﺎهﺳﺎزی و ﺗﺒﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻃﻠﺒﮕﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻎ ،در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺣﻀﻮر« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  130ﻃﻠﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﻣﺪارس
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺮان اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﺎﻫﺪف آﮔﺎهﺳﺎزی و ﺗﺒﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻃﻠﺒﮕﯽ
و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ ،در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﻮزه آﻣﺪن ﺧﻮد دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻟﺬت ﺟﻮاﻧﯽ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﻓﻄﺮت را ﺑﺮﻃﺮف و در ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ آن آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﻈﺎم ﻃﻠﺒﮕﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻟﻬﯽ و وﺣﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻃﻠﺒﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ.
ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی ﺗﻘﻮا ،اﺧﻼص ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻃﻠﺒﮕﯽ

داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ از ﻧﻘﺶ ﻗﺮآن در
زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼص ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺮان اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻮد
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺪا و دﯾﻦ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،زﯾﺎرت اﻣﺎﻣﺰاده ﻗﺎﺳﻢ و ﻗﺒﻮر ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم
در ﭘﺎرک ﺷﻐﺎب ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه درﯾﺎ و درﯾﺎﻧﻮردی ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﭘﺎﯾﮕﺎه
درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد.

