اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﯿﺪ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد
ا ﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺴ ﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ي ﺷﻬﯿﺪان ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﺻﺒﻮر ،آذرآﺑﺎد ي ﺣﻖ
و ﻓﺮاﻣﺮز ي ،در ﻓﻀﺎﯾ ﯽ ﺻﻤﯿﻤ ﯽ و ﻋﺎﻃﻔ ﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد.

اﺳـﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﺷﻤﺴـﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺷـﻬﯿﺪان ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮر ﺻـﺒﻮر،
آذرآﺑﺎدي ﺣﻖ و ﻓﺮاﻣﺮزي ،در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺒـﺎرزاده در ﺟﻤﻊ ﺻـﻤﯿﻤﯽ و ﺑـﺎﻣﺤﺒﺖ ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺷـﻬﺪا ،از اﯾﺜﺎر و رﺷﺎدت ﺷـﻬﯿﺪان ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﻌﺰز آﻧﺎن در راه دﻓﺎع از آرﻣﺎنﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﻨﺰل ﺷﻬﯿﺪان ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﺻﺒﻮر ،در ﻓﻀﺎﯾﯽ آﮐﻨﺪه از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪان واﻻﻣﻘﺎم ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ آرزو ﮐﺮد.
وي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪان ﯾﻌﻘﻮب ،رﺿﺎ و ﻣﺤﻤﺪ آذرآﺑﺎدي ﺣﻖ در ﻣﻨﺰل آﻧﺎن دﯾﺪار و ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ واﻻﻣﻘﺎم اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اداي اﺣﺘﺮام ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺟﺒﺎرزاده در ﻣﻨﺰل ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮج ﻓﺮاﻣﺮزي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ واﻻﻣﻘﺎم دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮاﻣﺮزي در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻗﺮآن ﺟﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﭘﺪر ﺷﻬﯿﺪش را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻫﺪا ﮐﺮد.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷـﺮﻗﯽ در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﺷـﻬﺪا را اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺎل ﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﻗﺪردان زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮن ﭘﺎك ﺷﻬﯿﺪان ،در اوج ﻋﻈﻤﺖ ،ﻋﺰت و اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار دارد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺷﻬﺪا ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب و ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﺟﻤﻌﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ را در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻟﯾﻧﮏ ﻣطﻠب در ﺳﺎﯾت http://ostan-as.gov.ir/?MID=21&Type=News&id=25654 :

