ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای
ﺑـــﺮای ﺗﺄﺳـــﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن
اﯾﺜـﺎرﮔﺮان و ﺟﺎﻧﺒـﺎزان اﺳـﺘﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ،ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮوﯾﺞ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ
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زاده ﻫـ
اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
اﻋﻀﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
»روز ﺣﻤﺎﺳﻪ و اﯾﺜﺎر اﺻﻔﻬﺎن« ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :روز ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺮدم
اﺻﻔﻬﺎن از روزﻫﺎی ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺎن و اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺷﻬﯿﺪان دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۳۰درﺻﺪ از اﻋﺰام ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ
از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ۲۳ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺷﻬﯿﺪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده و در ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﯿﺪان واﻻﻣﻘﺎم از ﺑﺮﺧﯽ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس  ۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺷﻬﯿﺪ در
ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﯿﺶ از  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺷﻬﯿﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﺑﯿﺶ
از  ۲ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺷﻬﯿﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﻬﺰار و ۷۰۰
ﺷﻬﯿﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن و ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﻬﺰار و  ۵۰۰ﺷﻬﯿﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻓﻼورﺟﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در دﻓﺎع از ﮐﯿﺎن اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﯾﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺮم ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﻬﺰار ﺷﻬﯿﺪ از اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ و در ﯾﮏ روز  ۳۷۰ﺷﻬﯿﺪ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت و ﺑﺮگ زرﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
از آن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ درس آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »روز ﺣﻤﺎﺳﻪ و اﯾﺜﺎر اﺻﻔﻬﺎن«
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺷﻮرای ﺗﺮوﯾﺞ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎن ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﮔﺮاﻧﻘﺪری ﮐﻪ دارﯾﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی
ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و
ﺷﻬﺎدت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۴۲ ،۱۴۰۱ﺟﻠﺴﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻮرا در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وی اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد
ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﻪ
اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺟﺎﻧﺒﺎزان دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان در آن ﻗﺮار دارد
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮان در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎدﮔﺎران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد.

