ﺑﻬﺮﻣﻦ :ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
را ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ /اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم
ﻣﯿﺨﮑﻮﺑﻢ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺑﻬﺮﻣﻦ ووﺷﻮﮐﺎر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ
در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺧﺸﯿﺪه
ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﮐﺴﻮت داور و ﻣﺮﺑﯽ
اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ آﺳﯿﺎﯾﯽ
ـﻪایاش
ـﺮی ﺣﺮﻓـ
ـﺎ ﻣﺮﺑﯿﮕـ
ـﻪ ﺑـ
ـﻪ وﻗﺘﯽﮐـ
ـﺮد و ﭼـ
ـﺎ را داوری ﮐـ
ﺟﺎﮐﺎرﺗـ
ورزﺷﮑﺎران را درﺳﮑﻮی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎرات
وﻗﺘﯽ اﺳﻢ »ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺑﻬﺮﻣﻦ« ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪﺧﺼﻮص
اﻫﺎﻟﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺎﻃﺮه داوری ﺑﻬﺮﻣﻦ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ
در ﺳﺎل  1392ﺑﻪ ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺑﻬﺮﻣﻦ و داوری
ﻧﮑﺮدن ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎر رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در روز دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ووﺷﻮ ،ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
ﺳﺎل  1391وﻗﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان داور ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ ﺛﻤﺮ داده ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ و
ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ورزش رزﻣﯽ »ووﺷﻮ« ﮐﺎرﮐﺮده ﺑﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐﯽ در ذﻫﻨﺶ ﻣﺮور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﻋﻼﻗﻪ و اﺳﺘﻌﺪادش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺳﻦ  32ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﮐﺴﻮت داوری در
ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﯾﺎد روزﻫﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﭘﯿﺎده ﻣﯽرﻓﺖ و
اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﺮور ﮐﻨﺪ 12 .ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ،درﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎدهرویﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺎﻧﻢ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن را ﮐﺎرﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺟﻠﻮی در
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ووﺷﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ روی ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻮد ﻋﮑﺲ ووﺷﻮﮐﺎر روی ﺟﻠﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻫﻮش و ﺣﻮاﺳﺶ را ﺑﺮده ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش آﻣﺪ دﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ووﺷﻮﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آرزوﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﺪن »ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺪﯾﺎن« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ووﺷﻮ .ﻋﻠﯽرﺿﺎ
ﺑﻬﺮﻣﻦ در ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﮐﻨﺎر »ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺪﯾﺎن« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪاش،

ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ووﺷﻮ را ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی ﮐﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ از داوری اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدم
اﯾﻦﻫﺎ را ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺑﻬﺮﻣﻦ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﯽ ووﺷﻮ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺣﺎﺿﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ورزﺷﯽاش ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روز ورزش
ﺣﺮﻓﻪایام ﻫﻤﺎن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎدات و دﻓﺎع از ﻣﺮدم
ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﮕﯿﺮم و از داوری ورزﺷﮑﺎر
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻢ .آن روز و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ اش را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :داوران اﯾﻦ ورزش  9ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ردﯾﻒ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﺸﻢ ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺘﺎد در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ورزﺷﮑﺎر رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ روی ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ آﻣﺪ .ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ از روی ﺻﻨﺪﻟﯽ داوران
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺋﯿﺲ داوران در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﻪﯾﮏﺑﺎره
ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﻢرﯾﺨﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد آﻗﺎی »ﻣﻬﺪی ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان
در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اوﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی و داور ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر »ﻣﻬﺪی ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ووﺷﻮ و ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ
ﻓﺪراﺳـﯿﻮن اﺟـﺮا ﺷـﻮد ازﺟﻤﻠـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﯿـﭻ ﺗﯿـﻢ ووﺷـﻮﯾﯽ از رژﯾـﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻏﺎﺻﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺪرت اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ«.
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯿﺨﮑﻮﺑﻢ ﮐﺮد
ﺑﻬﺮﻣﻦ از اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪازآن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﯾﻦﻃﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ داوران
ووﺷﻮ ﺣﺬف ﺷﻮم؛ اﻣﺎ ﺑﺎﻗﺪرت اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺴﺖ .اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ رخ داد .ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﺸﻮﯾﻖ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮد .ﻃﻮری ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺮدم در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯿﺨﮑﻮﺑﻢ
ﮐﺮد ﺑﻪﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﭘﺪرم را در ﻓﺮودﮔﺎه دﯾﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪم .ﻣﻦ
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮﮐﺮده ﺑﻮدم و
اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدم؛ اﻣﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﭘﺪرم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻢ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .دﯾﺪن ﭘﺪرم ﺑﻪﻗﺪری ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﻼوت آن دﯾﺪار
درﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ«.

او ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺮﻣﻦ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﺣﺮف از ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺑﻬﺮﻣﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ  6ﺳﺎل از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﻮز وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :او ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺮﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ورزﺷﮑﺎر
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را داوری ﻧﮑﺮد«.

ﭘﯿﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ﺳﺘﺎدن ﺣﻖ اﺳﺖ
ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺑﻬﺮﻣﻦ در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآوری
ﺧﺎﻃﺮه ﻋﺪم داوری ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎر رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮأم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯿﺎدهروی ارﺑﻌﯿﻦ و ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻦ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﮐﻪ
ﭘﯿﺎم ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن دارﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺳﺘﺎدن ﺣﻖ ﻣﻈﻠﻮم از ﻇﺎﻟﻢ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران
ﻣﺎ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ورزﺷﯽ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ورزﺷﮑﺎران رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزور وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ«.

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ورزﺷﮑﺎران در ارﺑﻌﯿﻦ
ﺑﻬﺮﻣﻦ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺗﯿﻢ

ووﺷﻮ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎزﻫﻢ

در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﯿﺎدهروﻫﺎی ارﺑﻌﯿﻦ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ورزﺷﮑﺎران ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهروی
ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدران ورزﺷﮑﺎرﻫﺎ
را ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهروی ارﺑﻌﯿﻦ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺪود  ۴۵ﻧﻔﺮ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ
ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮدم راﻫﯽ ﮐﺮﺑﻼ ﺷﺪﯾﻢ .اﻣﺴﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦﻫﺎﯾﻤﺎن ﺳﻔﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﻮی و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻤﺎن رﻗﻢ ﺧﻮرد«.

ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ و دﯾﺪن آدابورﺳﻮم در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮان در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺮﻣﻦ دراﯾﻦﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﺪن ﻋﺰاداری و ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان
و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺪاحﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻬﻦ ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﺟﻤﻊ ﺳﯿﻨﻪزﻧﺎن ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ«.
ﺑﻬﺮﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ورزﺷﮑﺎران و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگ ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ را در
ﺑﯿﻦاﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

