ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿـﺪن رﺷـﺎدت ﻫـﺎی ﻣـﺪاﻓﻌﺎن ﺣـﺮم
ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه
داﻧﺎ؛ ﻣﻬﺪی ﺟﻌﻔﺮی ،دﺑﯿﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ روﯾﺪاد ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺞ ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ
از ﺑﺎزی “ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ؛ ﻧﺒﺮد آﻣﺮﻟﯽ” اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺮدار ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۹۸در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺤﻮه
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای داﺷﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎزی
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺮدار ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی “ﻧﺒﻞ و اﻟﺰﻫﺮا” را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،آن
اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻧﺴﻮز در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ دی ﻣﺎه ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺟﻌﻔـﺮی اداﻣـﻪ داد :رﻫـﺒﺮ ﻣﻌﻈـﻢ اﻧﻘﻼب در ﯾﮑـﯽ از ﻧﻤﺎزﻫـﺎی ﺟﻤﻌـﻪ
ﺧﺎﻃﺮهای از ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ در
ﻣﺤﺎﺻﺮه  ۳۶۰درﺟﻪای دﺷﻤﻦ ﺑﻮد ،ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺷﺎدت و ﺑﺎ
ﺑﺎﻟﮕﺮد وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻬﺮ را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﺬاب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻓﺎﺧﺮ و ﺟﺬاب را دارد.
دﺑﯿﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ روﯾﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﯿﺞ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﺑﯽ درﯾﻎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ و ﺷﺨﺺ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ،
زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪی و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اﻣﺸﺐ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﻮد ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺶ از  ۷ﺳﺎﻋﺖ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزی  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ
و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ
رواﯾﺖ ﺟﺬاب ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش  ۴۷ﺟﻮان ﭘﺮ اﻧﺮژی و
ﺧﻼق در ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ اﻣﺮوز آﻣﺎده روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

