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گزارش

فردا؛ تماشاییترین روز
فردا همه می آییم و در راهپیمایی  22بهمن و جشن  40سالگی پیروزی
انقالب اسالمی حضوری متفاوت خواهیم داشت و بهار چهل و یکم را با
حضوری با شکوه آغاز خواهیم کرد تا روز تماشایی دیگری رقم بخورد.
همچون بسیاری از مردم ایــران اسالمی که برای به ثمر رسیدن این
گروه گزارش

مشتی محکم بر دهان آمریکا

یــکــی از دانــشــجــویــان می
گـــویـــد :بـــه ایــــــران و نــظــام
اسالمی آن افتخار می کنم
و شــرکــت در راهــپــیــمــایــی
فردا را وظیفه خود می دانم ،باید دانشجویان کشورمان
در ایــن راهپیمایی عظیم پــای کــار باشند و با حضور با
شکوه خود مشتی محکم بر دهــان آمریکا بزنند« .امین
سرگزی» ادامه می دهد :همه ما وظیفه داریم از انقالب
و دستاوردهای آن دفاع کنیم و به آمریکا و دیگر دشمنان
نظام نشان دهیم که انقالب اسالمی ایــران همیشه پا
برجا خواهد بود ،به طور قطع با گذشت سال ها شاهد
شکوفایی بیش از پیش این انقالب بودیم و خواهیم بود.

دفاع از ایران اسالمی

یک محصل هم بیان می کند :حفظ آرمان های انقالب
اسالمی و امــام خمینی (ره)
از وظــایــف مــا جــوانــان اســت،
بـــرای ای ــن کــه مثل همیشه
بــه دشمن ثابت کنیم بــرای
دفـــاع از میهن عــزیــزمــان تا
پــای جــان خواهیم ایستاد،
فـــردا حــضــوری چشمگیرتر
خواهیم داشــت« .ابوالفضل سندگل زاده» می افزاید:
بــا حــضــور در راهپیمایی  22بهمن مشتی محکم بر
دهــان استبکار می زنیم و به دشمنان نشان می دهیم
کــه هرگز نمی توانند بــر جــوانــان ای ــران اســامــی غلبه
کنند ،همان گونه که خیلی ها با خون خود انقالب را
ساختند ،تا آخرین قطره خون خود پای این انقالب می
ایستیم و اجازه نمی دهیم دشمن بر آن خدشه وارد کند.

وحدت و ایستادگی

یکی دیگر از شهروندان می گوید :در راهپیمایی فردا
شرکت می کنیم تا با شعار مــرگ بر آمریکا و مــرگ بر

درﺟﻪﺳﺎده

.

ﺑﻪﺟﺎىدرﺟﻪ»ﻣﺘﻮﺳﻂ«!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎى درﯾﺎﻓﺖ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  300072252اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
* » :09399...917ﺑﺎﺳــﻼم؛ ﻟﻄﻔﺎ اﮔﻪ ﻣﻰ ﺷــﻪ ﺟﺪول
ﺳﻮدوﮐﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﮐﻤﻰ آﺳﻮنﺗﺮ ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﻤﻨﻮن!«

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

راهپیمایی  22بهمن؛ تجلی
همبستگی  ۴۰ساله ملت

انقالب با اتکا به قدرت خداوند و هدایت های رهبر فقید انقالب اسالمی،
با مشت های گره کرده و ایمانی راسخ در کنار یکدیگر قرار گرفتند و
در  22بهمن ماه  57به خواسته خود یعنی پیروزی انقالب اسالمی
رسیدند ،فردا همه می آییم تا باز هم پاسخ کوبنده ای به یاوه گویی

اســرائــیــل مشتی بــر دهــان
دشــمــنــان انــقــاب اســامــی
بکوبیم و ج ــواب ی ــاوه گویی
هایشان را بدهیم« .کامبیز
شه بخش»می افزاید :با حضور
در این راهپیمایی پیام مردم
ای ــران را کــه همان وحــدت و
ایستادگی در برابر دشمنان است به گوش جهانیان می
رسانیم و شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای دوام و پایداری
این انقالب ایستادگی خواهیم کرد.

نا امیدی دشمنان

شهروندی هم می گوید :به
طور قطع در این راهپیمایی
شرکت می کنم و توصیه ام به
هم سن و سال هایم این است
که حضور باشکوهی در این
مراسم بــزرگ داشته باشند
چرا که برای پیروزی انقالب
اسالمی خون های زیادی ریخته شد و آرامش و امنیتی که
داریم به واسطه خون شهداست« .سعید خمر» اضافه می
کند :با توجه به این که مدیون این شهیدان هستیم و برای
دفاع از انقالب اسالمی ،جان خود را نثار خواهیم کرد اما
به دشمن اجازه غلبه بر جوانان ایران اسالمی نمی دهیم و
آن ها را ناامید خواهیم کرد.

بیداری ملت ایران

یــکــی دیــگــر از شــهــرونــدان
اظهار می کند :شرکت مردم
در راهــپــیــمــایــی هــا بــه ویــژه
راهپیمایی  22بهمن امسال
کــه هــمــزمــان بــا جــشــن 40
سالگی انقالب است ،نشان دهنده بیداری ،هوشیاری،
اتحاد و همدلی ملت ایــران و اعــام بیزاری از دشمنان
نظام اسالمی است« .حبیب ا ...غلجایی» ادامه می دهد:
همچون سال های گذشته به همراه آشنایان در راهپیمایی

فردا نیز شرکت می کنم و بار دیگر به دشمنان نشان می
دهم که همچنان پشتیبان نظام و رهبری هستم.

اعالم انزجار از دشمنان

سربازی که از مشهد مقدس
در زاهدان مشغول به خدمت
وظیفه خــود اســت بیان می
کند :دشمنان ایران اسالمی
از ابــتــدای پــیــروزی انقالب
اسالمی همیشه سعی داشتند
با نقشه های شوم خود میان
مردم تفرقه افکنی کنند ،حضور حماسی در راهپیمایی
فردا می تواند پاسخ کوبنده ای برای آن ها باشد« .امیر
حسین عمرانی» می افزاید :حضور در این راهپیمایی نشان
دهنده هویت ملی و ایرانی هر فرد است ،من هم با حضور
در این روز حماسی انزجار خود را از دشمنان اسالم اعالم
می کنم.

اقتدار ایران

شهروند دیــگــری مــی گوید:
بــدون تــردیــد ،شیعه و سنی
فردا خواهند آمد تا بار دیگر
وحـــدت خ ــود را بــه نمایش
بــگــذارنــد و بــا صــابــت ،روز
تاریخ ساز دیگری را رقم زنند.
«مهدی طالبی» ادامه می دهد :من نیز به همراه خانواده
در راهپیمایی فردا شرکت خواهم کرد تا اقتدار کشور را به
دشمنان انقالب نشان دهم و به آن ها خواهم گفت که تا
پای جان ،پای این انقالب ایستاده ایم.

وظیفه همه ملت ایران

یکی دیگر از شهروندان بیان
می کند :از همه مردم استان
می خواهم در راهپیمایی 22
بهمن ماه شرکت کنند چون
وظیفه همه ملت ایران است

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ...

نماینده ولی فقیه اعالم کرد:

 در ﭘﺎﺳــﺦ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋــﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﺟﻪدﺷﻮارى ﺳﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺳــﻮدوﮐﻮﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺮ
روز در ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﻰﺷﻮد،
ﻋﻤﺪا ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻮدوﮐﻮﺑﺎزﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺎرﺗﻰ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﻮدوﮐﻮ دارﻧﺪ راﺿﻰ ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ را از ﻟﺤﺎظ دﺷــﻮارى ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﺶ درﺟﻪ دﺷﻮارى »ﺑﺴﯿﺎرﺳﺎده«» ،ﺳﺎده«» ،ﻣﺘﻮﺳﻂ«،
»ﺳــﺨﺖ«» ،ﺑﺴﯿﺎرﺳــﺨﺖ« و »ﻣﺮداﻓﮑﻦ« ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣــﺎ در ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ« ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳــﻪ
درﺟﻪ از آنﻫﺎ ،ﺳــﻮدوﮐﻮﻫﺎى »ﺑﺴﯿﺎرﺳﺎده«» ،ﻣﺘﻮﺳﻂ« و
»ﺑﺴﯿﺎرﺳﺨﺖ« را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن درﺟﻪ
»ﻣﺘﻮﺳﻂ« ﺑﻪ »ﺳﺎده« ﻣﻘﺪور اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض
ﺣﺮﻓﻪاىﺗﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

های بدخواهان نظام دهیم .وقتی با جمعی از مردم همیشه در صحنه
سیستان و بلوچستان همکالم می شویم با عزمی راسخ از آمادگی خود
برای حضور در راهپیمایی  22بهمن سخن می گویند و آماده هستند تا
بیایند و روزی دیگر را در تاریخ باشکوه ایران اسالمی ثبت کنند.
تا در این روز تاریخ ساز حضور داشته باشند ،من نیز همان
طور که در سال های قبل توفیق حضور در این مراسم
عظیم را داشته ام امسال هم شرکت خواهم کرد« .حسین
مقدم» اضافه می کند :فردا می آیم تا به آمریکا بگویم هیچ
غلطی نمی تواند بکند.

تجدید میثاق با رهبری

یکی از بانوان زاهدانی اظهار می کند 22 :بهمن یادآور
اتحاد ،انسجام ،یک دلی و یک رنگی انسان هایی است که
برای پیروزی انقالب اسالمی از خون و جان خود گذشتند
بنابراین برای دفاع از خون شهیدان و تجدید میثاق دوباره
با رهبری ،فردا در راهپیمایی  22بهمن شرکت و بیزاری
امــت اسالمی از دشمنان از
جمله آمریکا را فریاد می زنیم.
«هانیه نیکبخت» ادامــه می
دهد 40 :سال است که مردم
ایــران اسالمی با ایستادگی
بــه جهانیان ثابت کــرده اند
که بر عهدی که با بنیان گذار
انقالب و رهبری ،بسته اند متعهد هستند و ما جوانان نیز تا
پای جان از این انقالب دفاع خواهیم کرد.

تماشایی ترین روز انقالب

یکی دیگر از بانوان می گوید :فردا همه می آییم تا تماشایی
ترین روز انقالب اسالمی را به رخ جهانیان بکشانیم ،به رخ
آن هایی که فکر می کردند
این انقالب نمی تواند جشن
 40سالگی را برپا کند اما
به کــوری دشمنان و حمایت
ملت ایــران ،انقالب اسالمی
همچنان پابرجاست« .حسنیه
ســرحــدی» می افــزایــد :نسل
جدید هم مانند نسل قدیم وحدت و یکپارچگی دارند و
برای حفظ آرمان های امام راحل (ره) همچون پدرها و پدر
بزرگ های خود با انسجام و همدلی می ایستند و فریب
دشمنان را نمی خورند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم:
ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣــﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧ از ﻣﺸــﻬﺪ ،ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
 ٠٩١٥٤...٣٤٥ﺑﺮﻧــﺪه ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷــﺪﻧﺪ
ﻪ ﻣﺎﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﺗﺼﻮﺮﺷﺎن در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
آﻗﺎ ﺎ ﺧﺎﻧﻤ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه  ٠٩٣٩٨...٤٨١ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه
اﺷــﺘﺮا· دوﻣﺎﻫﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ﺷــﺪﻧﺪ ﻪ ﭘﺎﺳــﺦﮔﻮ
ﺗﻤﺎس ﻫﻤ ﺎران ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻻزم اﺳــﺖ اﺸــﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻊﺗﺮ
ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎتﺷﺎن را ﺑﺮا
درﺎﻓﺖ ﺟﺎﺰه اﻋﻼم ﻨﻨﺪ .ﺑﻪ زود ﺟﻮاﺰ اﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ
ﺗﻘﺪﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ درﺎﻓﺘ اﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ در وبﺳﺎﺖ  1sargarmi.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

 20میز خدمت

مسئول سازمان بسیج ادارات سپاه سلمان هم میان
دو خطبه گفت 20 :میز خدمت در شهرهای استان به
مناسبت دهه فجر با حضور مسئوالن در مصالهای نماز
جمعه شیعه و سنی دایر شد« .پناهی» افزود :هدف از
این کار ارائه خدمت بی منت و پیگیری مطالبات مردمی
و پاسخ گویی بی واسطه به مطالبات مردمی است .با
برگزاری میز خدمت در مصالی قدس زاهدان  700نفر
برای پیگیری مشکالت خود مراجعه کرده اند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

باید همه در راهپیمایی  ۲۲بهمن با شکوه تر
ریگی
از سال های گذشته شرکت کنیم و تجلی
همبستگی  ۴۰ساله ملت را به رخ دشمنان بکشیم .به
گزارش«سیستان و بلوچستان» ،نماینده ولی فقیه در
استان روز جمعه در خطبه های نماز جمعه زاهدان گفت:
 ۲۲بهمن فرصتی مناسب برای مقابله و ایستادگی در
برابر تحریم های ظالمانه دشمنان و نشان دادن قدرت و
عظمت نظامی اسالمی به دشمنان اســت .آیــت ا...
«عباسعلی سلیمانی» ادامــه داد :حضور پر رنــگ در
حماسه سیاسی  22بهمن ماه بسیار اثرگذار است ،زیرا
مسئوالن می توانند با پشتوانه حضور مردم در سطح
بینالمللی چانه زنی کنند .وی اضافه کرد :تجلی مردم
ساالری دینی و مقبولیت و مشروعیت نظام با حضور در
 ۲۲بهمن نشان داده می شود .وی ادامه داد ۲۲ :بهمن
فرصتی برای ایستادن مقابل تحریمهای دشمن است و
با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی دشمنان و برنامه
ریزی هایی که برای نابودی انقالب و نظام دارند ،حضور
در راهپیمایی این روز از ضــرورت های غفلت ناپذیر
قلمداد می شود .وی ادامه داد :در  40سال گذشته فقط
جمهوری اسالمی را داشتیم اما دولت اسالمی به معنای
واقعی آن شکل نگرفته اســت اگــر شکل می گرفت
اختالس و فساد در کشور وجود نداشت .زمانی دولت
اسالمی شکل می گیرد که اسالم به معنای واقعی آن در
ادارات و سازمان هــای دولتی و دیگر دستگاه های
حکومتی شکل گرفته باشد .بنا بر فرمایشات رهبری
هیچ مشکلی در کشور نیست که حل شدنی نباشد ،فقط
عزم و اراده مسئوالن را می طلبد .امام جمعه زاهدان با
تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) گفت :وجود بی
بدیل آن حضرت نه تنها برای زنان جامعه بلکه برای همه
افــراد جامعه الگویی مناسب است .وی اظهار کرد :با
توجه به این که در ایام شهادت دختر پیامبر گرامی اسالم
قرار داریم ،باید سنت پیامبر(ص) را فرا بگیریم.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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