دﻋﻮت رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ و ﺷـﻬﺮداري ﺳـﺮدرود از اﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻣﺪار و ﺷـﻬﯿﺪ ﭘﺮور ﺷﻬﺮ
ﺳﺮدرود ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪس
رﯾﺎ ﺳﺖ و اﻋﻀﺎ ي ﺷﻮرا ي ا ﺳـﻼﻣ ﯽ ،ﺷـﻬﺮدار ،ﻣـﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﺎﮐﺒﺎﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺷـﻬﺮدار ي ﺳـﺮدرود ،دو ﺷﺎدوش ﻣﺮدم وﻻﯾﺖ ﻣﺪار و
ﺷﻬﯿـﺪ ﭘﺮور ﺷـﻬﺮ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺳـﺮدرود  ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ ﯽ ﻋ ﻈﯿﻢ روز ﺟﻬﺎﻧ ﯽ ﻗـﺪس ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آرﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد.
»روز ﻗدس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ،روزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اﺧﺗﺻﺎص ﺑﮫ ﻗدس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،روز ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﺑﺎ ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن اﺳت«.
اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ )ره(
#دﻋوت #رواﺑط_ﻋﻣوﻣﯽ #ﺷورای_اﺳﻼﻣﯽ و #ﺷﮭرداری_ﺳردرود از اﻣت وﻻﯾت ﻣدار و ﺷﮭﯾد ﭘرور ﺷﮭر ﺳردرود ﺑرای ﺣﺿور ﭘرﺷور
در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗدس
اﻋﺿﺎی ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﮭردار ،ﻣدﯾران ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﭘﺎﮐﺑﺎﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش ﺷﮭرداری ﺳردرود ،دوﺷﺎدوش ﻣردم وﻻﯾت ﻣدار و ﺷﮭﯾد ﭘرور ﺷﮭر ﺳﮫ ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺳردرود  ،ﺑﺎ ﺣﺿور در ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﻋظﯾم روز ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻗدس ،ﺑﺎر دﯾﮕر آرﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را ﺛﺎﺑت ﺧواھﻧد ﻧﻣود.
ﺑﮫ ﮔزارش رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮭرداری ﺳردرود  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت و زورﮔوﯾﯽھﺎی رژﯾم اﺷﻐﺎﻟﮕر ﻗدس و ﺗﻔﮑر اﺳﺗﺑدادی ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ ،در آﺧرﯾن دورهھﺎی ﺣﯾﺎت ﭘﻠﯾد ﺧود ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽَﺑَرد،
ﻣﻠت اﯾران ﺑﺎر دﯾﮕر ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آﺧرﯾن ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ،ﮔرد ھم ﻣﯽآﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﯾﻧﮫای ﺳرﺷﺎرو ﻣﺷﺗﯽ ﮔرهﮐرده ،ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم اﺷﻐﺎﻟﮕر ﻗدس و ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﻧﺎﺟواﻧﻣرداﻧﮫ دوﻟتھﺎی اﺳﺗﮑﺑﺎری را ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ،رﯾﺎﺳت و اﻋﺿﺎی ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر  ،ﺷﮭردار  ،ﻣدﯾران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﭘﺎﮐﺑﺎﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش ﺷﮭرداری ﺳردرود  ،ﺑﮫ ھﻣراه دﯾﮕر ﻣردم وﻻﯾﯽ و ﺷﮭﯾد ﭘرور ﺷﮭر ﺳردرود  ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و
ﻣﻧﺳﺟم ﺧود ،ﺑﺎﻧﮓ »ﻣرگ ﺑر اﺳراﺋﯾل« و »ﻣرگ ﺑر آﻣرﯾﮑﺎ« ﺳر داده و دﺳﺗﺎن ﻣﺻﻣم ﺟواﻧﺎن ﻏﯾور ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ و ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺑﺎرزان و ﻣﺟﺎھدان ﺟﺑﮭﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻓﺷرد.
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ روز ﻗدس ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﺎدﮔﺎر ﺟﺎوداﻧﮫ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ)ره( ﺑﺎ اﯾﺎم ﺳﺎﻟروز رﺣﻠت ﺑزرﮔﻣرد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎرن ﺷده ،ﺣﺿور ﺣﻣﺎﺳﮫﺧﯾز ﺷﮭروﻧدان ،طﻠﯾﻌﮫای دﯾﮕر در ﻣﯾﺛﺎق ﺑﺎ آرﻣﺎنھﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ اﻣﺎم
ﺧﻣﯾﻧﯽ)ره( و رھﺑر ﻣﻌظم اﻧﻘﻼب ﺧواھد ﺑود.
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