ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﺠﻠﯿـﻞ از ﺟﺎﻧﺒـﺎزان در
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺣـﺎﺟﯽ آﺑـﺎد ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس آراﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﻲ ﺗﺌﺎﺗﺮ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻫﺮﻣﺰ :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻴﻼد ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺣﺴﻴﻦ)ع( ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس)ع( و ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع(
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان در ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﻲ
ﺗﺌﺎﺗﺮ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﻴﺮي از
ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺨﺘﺎری اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﻋﺮض ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﻦ اﻋﻴﺎد ﻓﺮﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ از آﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﺷﺎدت ﻫﺎ و
دﻟﻴﺮﻣﺮدي ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس آراﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ وﻻدت ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس)ع(
و روز ﺟﺎﻧﺒﺎز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺳﻨﺪﻫﺎی زﻧﺪه
اﻓﺘﺨﺎر و ﻋﺰت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ و ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ
دارﯾﻢ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ،اﻟﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮارﮔﯿﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎل اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﯾﮏ درﺧﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺳﻌﯽ دارد از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ
ﺟﻬﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻇﻬﻮر
ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ع( را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در اداﻣﻪ در ﻣﻮرد ارزش اﯾﺜﺎر و ﺟﺎﻧﺒﺎزی
اﻓﺰود :اﯾﺜﺎر از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان
ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪه اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻬﺮام ﭘﻮر اﺷﺮف ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﺜﺎر و ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻬﺪا و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و
ﮔﺬﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ
رﻏﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،از اﯾﻦ رو وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه
ﺷﻬﺪای ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮدﻧﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ و ﻣﺎ ﺧﻮد
را ﻣﺪﯾﻮن ﺧﻮن ﺷﻬﺪا ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﺷﻬﺪا در آن دﻧﯿﺎ از ﻣﺎ
ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،ﻓﺮزﻧﺪان و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻠﺖ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪر ﺷﻬﺪا و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ از رﻫﮕﺬر اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺪا
در آﺧﺮت ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ :اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﻫﺪا ﻫﺪاﻳﺎ و ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮﺑﻪ  120ﻧﻔﺮ از
ﺟﺎﻧﺒﺎزان از ﻃﺮف ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﻣﺪاﺣﻲ ﻣﺪاﺣﺎن اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت )ع( ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ.

