ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و
ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻃﻼب ﻣﺪرﺳـﻪ دﯾﻨـﯽ
ﻧﺨﻞ ﺗﻘﯽ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب ﺧﻮاﻫﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻧﺨﻞ ﺗﻘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﻢ رﻧﺠﺒﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ اﺻﻮل
اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺣﯿﺎء ﻣﺼﺪوم ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮاﺳﺖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و
ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻃﻼب ﻣﺪرﺳـﻪ دﯾﻨـﯽ
ﭘﺮﻧﺪ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب ﺧﻮاﻫﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﻨﺪر ﭘﺮک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﻢ رﻧﺠﺒﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ اﺻﻮل
اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺣﯿﺎء ﻣﺼﺪوم ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮاﺳﺖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و
ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻃﻼب ﻣﺪرﺳـﻪ دﯾﻨـﯽ
اﺧﻨﺪ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب ﺧﻮاﻫﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﺧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﻢ رﻧﺠﺒﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ اﺻﻮل
اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺣﯿﺎء ﻣﺼﺪوم ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮاﺳﺖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و

ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻃﻼب ﻣﺪرﺳـﻪ دﯾﻨـﯽ
ﭼﺎه ﻣﺒﺎرک
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺮان ﻃﻠﺒﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﭼﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺣﯿﺎء ﻣﺼﺪوم ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺧﺎﻧﻢ
رﻧﺠﺒﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺳﻬﻤﻮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔـﺰاری ﺟﻠﺴـﻪ دﻓـﺎﻋﯿﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ۳
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ  3روﺣﺎﻧﯿﻮن
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ دﻓﺎﻋﯿﻪ »اﺳﺘﻬﻼل از
)اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺣﻨﻔﯽ ،ﺣﻨﺒﻠﯽ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯽ(« ﺑﻮد.

دﯾﺪﮔﺎه

ﻣﺬاﻫﺐ

ﺧﻤﺴﻪ

دﻓﺎﻋﯿﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ آدﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ،
اﺳﺘﺎد داور :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ درﺳﺘﮑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ)رض( ،ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ
دﺷﺘﯽ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﺼﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻓﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﮐﺒﺮ
ﺷﺮﯾﻔﯽ زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻋﺼﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  24ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﻣﺠﺘﻤﻊ آدﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا ﺑﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد و
ﺗﺸﺮﯾﺢ آن ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و داور ﺑﻪ ﻃﺮح
ﺳﺆال ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺎر از ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺧﺎرج و اﺳﺎﺗﯿﺪ
راﻫﻨﻤﺎ ،داور ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ و ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻮر ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻀﺎر ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﻓﺮا
ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﻮد.

ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﯽ ﺗﯿـﻢ ﺻـﯿﺎدان در ﺟـﺎم
ﻓﻮﺗﺴـﺎل دﻫـﻪ ﻣﺒـﺎرک ﻓﺠـﺮ ﺟـﺰﯾﺮه
ﺷﯿﻒ
دﯾﺪار ﻓﯿﻨﺎل ﺟﺎم ﻓﻮﺗﺴﺎل دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﻣﯿﺎن دوﺗﯿﻢ ﺻﯿﺎدان و ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس در ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﯾﺪار ﻓﯿﻨﺎل ﺟﺎم ﻓﻮﺗﺴﺎل دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﻣﯿﺎن دوﺗﯿﻢ ﺻﯿﺎدان و
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس در ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﻢ ﺻﯿﺎدان ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و
دﻫﯿﺎری و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ و ﮐﻤﯿﺘﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺳﺘﺎد
دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﯿﺎ
روﺣﺎﻧﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ و ﺗﻼش ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ازﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن وﯾﮋهای
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮدی ﻧﯿﺎ
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ،آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ،آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻮﺗﺴﺎل اﺳﺘﺎن ،آﻗﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ
رﺋﯿﺲ ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺷﯿﻒ ﺟﻨﺎب ﺳﺮوان
و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و
ﻓﺮﻫﺎدی ،اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﯿﻒ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ
دﻫﯿﺎری ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﻣﺮدم ورزش دوﺳﺖ ﺟﺰﯾﺮه و ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از
 ۲۰۰۰ﻫﻮادار از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ اﻓﺰوده ﺑﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،دروازهﺑﺎن و آﻗﺎی ﮔﻞ و ﺗﯿﻢ اﺧﻼق ﺑﺎ
اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

ﺑﺮﮔـﺰاری ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺟﺎﯾﮕـﺎه زن در
ﺟـﺎﻣﻌﻪ اﻣـﺮوز اﺳﻼﻣـﯽ در ﻣﺴـﺠﺪ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ص( ﮐﻨﮕﺎن
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ
در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮلاﻟﻠﻪ )ص( ﺷﻬﺮ ﮐﻨﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶاز  450ﻧﻔﺮ از
ﺑﺎﻧﻮان ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص( ﮐﻨﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺮان اﻫﺮم ﺑﻪ
ﺿﺮورت اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن ﺳﯿﺮه و رﻓﺘﺎر ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮد و در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﺎم دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک دﻫﻪ ﻓﺠﺮ
ﮔﻔﺖ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را

در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آن
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎز زن اﻣﺮوزی در ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎ و اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺣﻔﻆ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻣﺮوز اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در
اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺴﯿﺞ ﺧﻮاﻫﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.

اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻨـﯽ
در ﺟﺰاﯾﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ،
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ در ﺟﺰاﯾﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺟﺰاﯾﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺞ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻤﺎ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺪاد و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی و ﺑﺎ
اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻼش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﺮﻫﻨﮓ اﮐﺒﺎ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ و دﻫﯿﺎر
ﺟﺰﯾﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﺪن
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﻬـﺪای ﮔﻤﻨـﺎم ﻧﻤـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺖ و
اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻏﺒﺎرروﺑﯽ و ﮔﻞاﻓﺸﺎﻧﯽ در ﻣﺰار ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﻨﻮی ﻏﺒﺎرروﺑﯽ و ﮔﻞاﻓﺸﺎﻧﯽ در ﻣﺰار ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻏﺮﯾﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم را ﻧﻤﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺜﺎر
و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮر را
ﻣﺮﻫﻮن و ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺜﺎر و از ﺟﺎنﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺷﻬﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﺎماﻟﻠﻪ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺎر ﻣﺰار ﺷﻬﺪا ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ و ﺷﻬﺪا ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯿﺜﺎق و ﺑﯿﻌﺖ
دوﺑﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه را ﮔﻮﯾﺎی ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺪا
و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﻼص و ارادت ﻣﺮدم اﯾﻦ دﯾﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺪا داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺪا ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎی آرﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎ و اﻣﺎم راﺣﻞ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن راه ﻗﺪم
ﺑﺮدارﯾﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺷﻬﺪای اﻧﻘﻼب و از ﺟﺎنﮔﺬﺷﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد اﮐﻨﻮن
از ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی و آزادﮔﯽ و اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،روﺳﺘﺎﻫﺎی دوردﺳﺖ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﺪﯾﻮن اﻣﺎم و
ﺷﻬﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﻧﻘﻼب اﻣﺎم رﺣﻤﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺮوﻣﺎن
و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﻫﺮ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ و در ﻫﺮﮐﺠﺎی ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻮﻣﯽ
ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻮﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :وﺣﺪت ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل راﻫﺒﺮدی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن
اﺳﺖ.
وی اﺗﺤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم را ﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در دﻓﻊ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎن اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و اﻓﺰود :وﺣﺪت در ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ و
اﻗﻮام ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺒﺮتﻫﺎ
و ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻫﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﮑﺒﺎر اﺳﺖ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺪون وﺣﺪت در ﻓﻀﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻻزم و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟﺪی
ﺟﻬﺎن اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد
ﻣﻬﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروﻗﯽ اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﻨﺎوه ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﺎم دﻫﻪ ﻓﺠﺮ
ﮔﻔﺖ :در ﻃﻮل ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر و ﺗﻼشﻫﺎی
ﻓﺮواﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺟﺰء ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،در ﺑﻌﻀﯽ از
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻫﻨﻮز آﺛﺎر ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
وی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن را ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
در ﮐﻞ و ﺧﺼﻮﺻﺎً وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل  ۴۰ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﻨﺎوه ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده

اﺳﺖ ،اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺟﺬب
ﭘﺰﺷﮑـﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ ،ﻓﺮﺳـﺘﺎدن ﭘﺰﺷﮑـﺎن ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط ﻣﺤـﺮوم ﮐﺸـﻮر ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻓﺘﺘﺎح ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و دهﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻼﻣـﺖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ اﯾﻦﻫـﺎ از ﺛﻤـﺮات و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺎروﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺷﻮد
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎی
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد .از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺸﻮر را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم از ﻫﻤﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اذﻋﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت دﻧﯿﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﻨﯿﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺛﺮوت ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻤﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر را در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ،
اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ در ﺳﺎﯾﻪ اﺗﺤﺎد و
وﺣﺪت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺳﻬﻤﯽ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ رﺳﻮﻟﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :وﺣﺪت را اﮔﺮ از
ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﻫﻢ
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ دارد و دارای ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻤﺪن و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻗﻮام ﺑﺎﻫﻢ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ و
درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده در آن زﻣﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪهاﯾﻢ.
ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﻧـﺎﻇﺮ ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ ﺻﺪاوﺳـﯿﻤﺎی اﺳـﺘﺎن ﮔﻔـﺖ :از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان رهآورد ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ .وی ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪ :ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ رهآورد ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
دﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ ﻗﺪر آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.

ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ در ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ذﮐﺮﻫﻢ ﺑﺎﯾﺎم اﻟﻠﻪ« آﻧﺎن را ﺑﻪروزﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎدآوری
ﮐﻦ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﻣﺎم راﺣﻞ )ره( ،ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی،
اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا دوران ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
وی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﻧﻘﻼب را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﺷﺎه در ﮐﻞ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  30ﻣﺴﺠﺪ داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﻵن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  150ﻣﺴﺠﺪ دارﯾﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ در اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ در دوران ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ از ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب
اﮐﻨﻮن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  11ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻨﯽ دارﯾﻢ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﻤﺪی اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﻬﻤﻮ ﺷﻤﺎﻟﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮد :در اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ و در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﮐﻪ در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻗﺪم
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻫﻢ در ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎزدار اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب در
ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢوﻃﻨﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای درﺧﺸﺎن داﻧﺴﺖ
و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺎه
ﻣﻨﻄﻘﯽ و دﻗﯿﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﺎزدار ﺑﻪ آزادی اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ً آزاد و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻤﺮان و
آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮر و اﻗﺘﺪار روزاﻓﺰون آن در ﺳﺎﯾﻪ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد و
ﻫﻤﺪﻟﯽ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ و ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﺸﻮر
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎروانﻫﺎی ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺎروانﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻠﺢ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮادران اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :وﺣﺪت ﻧﺎﺷﯽ از
درک ﻋﻤﯿﻖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪی رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻏﺮض از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎز اﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﺳﺎﺧﺖ
راهآﻫﻦ ،ﺟﺎده ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و در ﮐﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر از ﺛﻤﺮات
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ،ﺳﯿﺎدت و
ﺑﺰرﮔﯽ و ﺷﺄن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎرﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮشﺧﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﻨﮕﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺳﺘﮑﺒﺎر
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان
ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،ﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
اﯾﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻮری ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک ﻧﻪ اﻣﺴﺎل
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻘﺎی اﻣﺖ اﺳﻼم ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه،
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺸﺘﺮ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

