ﺗﺸﯿﯿـﻊ ﭘﯿﮑـﺮ  ۶۱ﺷﻬﯿـﺪ ﮔﻤﻨـﺎم در
دﻫـﻪ اول ﻣﺤﺮم/دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑـﺮای
ﺳـﺎﺧﺖ ﺑـﺎغ ﻣﻮزهﻫـﺎی دﻓـﺎع ﻣﻘـﺪس
ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺳﺮدار ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮزاده اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد 61 :ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎم در دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺎل  61ﻫﺠﺮی در ﮐﺸﻮر
ﺗﺸﯿﯿﻊ و ﺗﺪﻓﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
و اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻫﻢ در دو
ﻧﻘﻄﻪ ﺻﺎﺻﺪ و داورزن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻓﺰود :در ﻣﻮرد ﺷﻬﺪای
ﮔﻤﻨﺎم ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ و در
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﺤﺺ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ﺑﺎﻗﺮزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻔﺼﺤﺎت داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن  45ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد 45ﻫﺰار ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﻨﺎم دﻓﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و از
ﺗﻌﺪاد  13ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﻘﻮد ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  6200ﻫﺰار
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ  7ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎم دﻓﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ  6ﻫﺰار در ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم ﭘﺮداﺧﺖ
و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ
در ﻃﺮح ﭘﺎﻟﯿﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﺳﻮم از ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻃﺮح
ﭘﺎﻻﯾﺸﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﻣﻮرد ﺑﺎغ ﻣﻮزهﻫﺎی
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :رﻫﺒﺮی در ﺗﺪوﯾﻨﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرک ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﯾﺎد
ﺑﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻋﺎم ﻣﺸﺨﺼﯽ
دارد و اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﺑﺎﻗﺮزاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﭙﺎه و ارﺗﺶ

و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ارﺷﺎدو ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺮوﯾﺞ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮزه را ﺑﺴﺎزد و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ـﺖ و
ـﺎ ﻫﺴـ
ـﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮداریﻫـ
ـﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـ
ـﺮد :اﮐﻨـ
ـﺎن ﮐـ
ـﺖ و ﺑﯿـ
ﭘﺮداﺧـ
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺘﮑﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻫﻢ ﻣﺤﺪوده
ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ را از ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ
ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺪا
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

