ـﺎورزان
ـﻔﻬﺎن :ﮐﺸـ
ـﺘﺎﻧﺪار اﺻـ
اﺳـ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن ،ﺳﯿﺪ
رﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺟﻤﻌﻪ در دﮐﺘﺮ ﺟﻠﺴﻪ
ﺳﺎزﮔـﺎری ﺑـﺎ ﮐﻢآﺑـﯽ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
اﺻـﻔﻬﺎن در اﻧﻘﻼب و دﻓـﺎع ﻣﻘـﺪس ،ﮔﻔـﺖ:
اﺻــﻔﻬﺎن در دوران ﮔﺬﺷﺘــﻪ و در ﻃــﻮل
ﺗـﺎرﯾﺦ ﻫﻤـﻮاره ﭘﯿﺸﺘـﺎز ﺑـﻮده اﺳـﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـﻦ ﺷﻬﯿـﺪ ،ﺟﺎﻧﺒـﺎز و اﯾﺜـﺎرﮔﺮ را
ﺗﻘﺪﯾﻢ راه اﺳﻼم ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ  ۴۰۰ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺷﻌـﺎر
ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻣﺮگ
ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﺠﻤﻊ
اﻋﺘﺮاﺿـﯽ ﮐﺸـﺎورزان ،ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد :اﯾـﻦ
ﻣﺮدمدوﺳـﺖ ﻧﺪارﻧـﺪ ﮔـﺮدی ﺑـﻪ اﻧﻘﻼﺑﺸـﺎن

ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺪاﻓﻊ ارزشﻫﺎ و اﺻﻮل
اﻧﻘﻼب ﺑﻮدهاﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ
ﺧـﺎﻃﺮ ﺳـﻮء ﺗـﺪﺑﯿﺮﻫﺎ در دورهﻫـﺎی ﮔﺬﺷﺘـﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم
اﯾـﻦ ﺧﻄـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺷﻌـﺎع ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد و ﺑـﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﺻﻔﻬﺎن،
اﻓـﺰود :وزﯾﺮﻧﯿـﺮو از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﺟﻬﺎدی و اﯾﺜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دﻏﺪﻏﻪ
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم رادارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از
وﺿﻌﯿـﺖ آﺑـﯽ در ﺷﻬﺮﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﺎن،
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻫﺮﮐﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ آﻗﺎی
ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ
و در ﺣﺘـﯽ در ﺧـﻮدرو ﻫـﻢ ﻫﯿـﭻ اﺳـﺘﺮاﺣﺘﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮﺗﻀـﻮی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :اﯾﺸـﺎن ﺑﻪﺻـﻮرت
ﻣﺪاوم از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮحﻫﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و

ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از دﻏﺪﻏﻪ
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ و اﻫﺘﻤﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺴـﺎﻟﻪ اﺳـﺖ ؛ اﻧﺘﻈـﺎرات اﻣـﺮوز ﻣـﺮدم
اﺳـﺘﺎن از وزﯾـﺮ ﻧﯿـﺮو اﻧﺘﻈـﺎراﺗﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل رویﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار اﺻـﻔﻬﺎن ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :ﺷﺮاﯾـﻂ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ از ﺳﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﮔـﺎﻫﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮﺧﻼف
ﻣﯿﻠﺸـﺎن ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮﻧـﺪ و ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ را
ﻣﻄـﺮح ﮐﻨﻨـﺪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪ داﺷﺘـﻪ
ﺑـﺎﺷﯿﻢ ﮐـﻪ دورﺗـﺎدور ﻣﻤﻠﮑـﺖ ﮔﺮگﻫـﺎﯾﯽ
ﻧﺸﺴـﺘﻪاﻧﺪ ﺗـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی
ﺷﯿﻄﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺗﻀـﻮی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :اﻓـﺮاد در ﻋﯿـﻦ
اﯾﻨﮑــﻪ روی ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺧــﻮد ﭘﺎﻓﺸــﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺠﺎ را
ﺣـﻖ ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﺑـﺪﻫﯿﻢ و ﮐﺠـﺎ را ﺑﺎﻃـﻞ ،در
اﯾﻦ ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار اﺻـﻔﻬﺎن ﺑﺎﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﺸـﻮر

در ﺳـﺨﺘﯽ اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺨﺘﯽ را درک
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺎ
دﺷﻤﻦ ﺟﻨﮓ ارادهﻫﺎﺳﺖ و ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﭘﯿـﺮوز ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ادارهای ﭘﺎﯾـﺪار و
ﻣﻘﺎوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ
ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در
آﯾﻨﺪه ﻫﻢ وزﯾﺮ در اﺻﻔﻬﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن اﻣﺮوز ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﻮد.
وزﯾـﺮ ﻧﯿـﺮو ﺻـﺒﺢ ﺟﻤﻌـﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻣﺴﺎﺋـﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣـﻮﺿﻪ زاﯾﻨـﺪهرود وارد
اﺻـﻔﻬﺎن ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ـﺮب،
ـﺎن در ﻏـ
ـﺮق و ﻓﻼورﺟـ
ـﻪ در ﺷـ
ورزﻧـ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻢآﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮار
رﻓـﺖ و آﺛـﺎر ﻓﺮوﻧﺸﺴـﺖ زﻣﯿـﻦ در اﯾـﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﺣــﻮﺿﻪ زاﯾﻨــﺪهرود ﻓــﺮدا ﺑــﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺮود.

