داﻋـﺶ دﺷﻤـﻦ ورزش/اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﮕـﻮﯾﯿﻢ
ﺗﻤﺪن  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ دارﯾﻢ
ﻇﻠــﻢ ﺑــﻪ ﺗﻤــﺪن ﮐﻬــﻦ ﮐﺸــﻮر
اﺳﺖ/.اﺧﺘﻼف  ۳۲۹ﻋﺪدی ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی
ـﺪ از
ـﻞ و ﺑﻌـ
ـﺘﺎن ﻗﺒـ
ـﯽ اﺳـ
ورزﺷـ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻧﻌﯿﻢ آﺑﺎدی ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ روز ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در
ﺟﻤﻊ ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﮕﺎه ﻣﺨﺮب ﺳﻠﻔﯽ
ﮔﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻋﻠﻮم و ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﻼم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺻﻞ ﮐﻠﯽ در ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را
ﺑﺮ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﻨﻄﻖ درﺳﺖ
ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت)ص( ﺣﺮام ﺑﻮد ﺣﺮام ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و
ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺣﻼل و اﯾﻦ از ﺑﺮﮐﺎت ﭘﯿﺮوزی ﻧﻈﺎم
ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻧﻌﯿﻢ آﺑﺎدی ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ را ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :داﻋﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺑﻪ دﯾﻦ
ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ورزش در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ اذﻋﺎن ﮐﺮد :ورزش ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺪارد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻦ و آداب و رﺳﻮم ﺷﺎن از اﺑﺘﺪا
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ورزش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ،ورزش ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺣﯿﺎ ﺷﻮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺪن ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﺳﺎل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻮاﺑﻖ ورزﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻌﯿﻢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۳۰ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف  ۳۲۹ﻋﺪدی ازﺧﺪﻣﺎت
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ اﻣﯿﺎری ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در ﯾﮑﺴﺎل
اﺧﯿﺮ و  ۲۱ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،از ﻫﻤﮑﺎری و
ﻫﻤﯿﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺑﺤﺚ
ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری و اﯾﺠـﺎد زﯾـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ در ﺣـﻮزه ورزش و ﺟﻮاﻧـﺎن اﺳـﺘﺎن
ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.

