ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﻠﻔﺎ در ﻣﻨﺰل ﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮ ﺳـﺘﺎن ﺟ ﻠﻔﺎ در ﮔﺮاﻣﯿﺪا ﺷﺖ  22ا ﺳـﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم روز ﺷـﻬﺪا ﻧﺎﻣﮕـﺬار ي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ﺳﻪ ﺷـﻬﯿﺪ ﮔﺮاﻧﻘﺪر دوران
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ي آﻧﺎن دﻟﺠﻮﯾ ﯽ ﮐﺮد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺟﻠﻔﺎ در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ  22اﺳـﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم روز ﺷـﻬﺪا ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ﺳﻪ ﺷـﻬﯿﺪ ﮔﺮاﻧﻘﺪر
دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﺎن دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿـﺎد ﺷـﻬﯿﺪ و اﻣـﻮر اﯾﺜـﺎرﮔﺮان ،ﺷـﻬﺮدار ﺟﻠﻔـﺎ ،ﻣﺴﻮول اﻣﻮر اﯾﺜـﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس و ﺗﻌـﺪادي از
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
زاﻫﺪ ﻣﺤﻤﻮدي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ﺷـﻬﯿﺪان ﺟﻠﯿﻞ ﺳـﻠﯿﻤﯽ ﺷـﺠﺎﻋﯽ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻗﺮه ﺧﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻄﺎري ﮔﺮﮔﺮي ﺟﻮﯾﺎي اﺣﻮال
ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﯿﺪان ﻗﺮه ﺧﺎﻧﯽ و ﺳﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻄﺎري ﺷﺪ.
وي در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺪاوم راه ﺷـﻬﺎدت و اﯾﺜﺎر و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﻘﺎي اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ﺷـﻬﯿﺪان را اداي اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎي واﻻي اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﯿﺎن و آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺑﺮاي ﻣﺴﻮوﻻن داﻧﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﻮدي ﭘﺲ از ﺷـﻨﯿﺪن ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از ﺷـﻬﯿﺪان ﮔﺮاﻧﻘﺪر از زﺑﺎن ﻣﺎدر و ﻫﻤﺴـﺮ اﯾﻦ ﺷـﻬﯿﺪان ،ﺑﺮ ﺿـﺮورت ﺣﻔﻆ ارزش ﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﻤﺒﻞ اﯾﺜﺎر و ﺷـﻬﺎدت ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
وي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮي و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻬﯿﺪان را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷـﻬﺪا ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺴـﺮان و ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ از ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮي و ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
و ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺰل ﺷﻬﺪا ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﮑﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻄﺎري در ﺳﺎل  1342در ﻫﺎدﯾﺸﻬﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و  25ﻣﺮداد  1363در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻗﺮه ﺧﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1331در روﺳﺘﺎي ﺷﺠﺎع ﮐﻪ  13ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  1362در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  1333در روﺳﺘﺎي ﺷﺠﺎع ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در  23اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  61در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻠﻔﺎ در ﻃﻮل دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﻌﺪاد  214ﺷﻬﯿﺪ واﻻﻣﻘﺎم 412 ،ﺟﺎﻧﺒﺎز و  14آزاده ﺳﺮاﻓﺮاز ﺗﻘﺪﯾﻢ دﯾﻦ و ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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