ﺻــﺪای ﺷﮑﺴــﺘﻦ ﻧﻈــﺎم ﻟﯿــﺒﺮال
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﻪ ﮔﺰارش راه داﻧﺎ؛ﻧﺸﺴﺖ
ﺧﺒﺮی ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﯿﺪ آوﯾﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ آﻏﺎز
ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ورزﺷﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ،
ﻫﻨﺮی و … در ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺎﻫﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ،اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زور و ﻇﻠﻢ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ان ﺷﺎﻟﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎﻫﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ
از دﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻢ و ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﻠﮑﯽ
ﺑﻪ دﻫﺎن اﺳﺘﮑﺒﺎرﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اردوﮔﺎه ﻏﺮب و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ را
اﯾﻨﮏ در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮدم ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ را ﺗﺎ اﻧﻘﻼب
ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ اﻣﺴﺎل را ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاری ﻧﺎم
ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده اﯾﻢ.
ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی اﻓﺰود :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺴﯿﺎری
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و
ﻓﺮاواﻧﯽ را از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ.
وی اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺮاق و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺗﺎ ﭘﺎک
ﮐﺮدن ﻟﻮس وﺟﻮد ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺐ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ،
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺮای روز ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰواک ﻧﺪای ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد…
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