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ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه  :اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ

ﺷﻤﺎره ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۲۱:۰۳ - ۹۵/۰۹/۱۷ :

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ

ﺳﺮدار ﻏﯿﺐ ﭘﺮور؛ از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در
ﺳﭙﺎه ﺗﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ
ﺳﺮدار ﻏﯿﺐ ﭘﺮور ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﻼم اﻣﺎم)ره( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در
ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻓﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ
ﮐﻞ ﻗﻮا ،ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻏﯿﺐﭘﺮور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺮدار
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی ﺷﺪ.
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ارﺗﻘﺎی ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﺮدم )ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ( و اﻋﺘﻼی ﺑﺴﯿﺞ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،دﻓﺎع و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ( ،اﯾﺠﺎد و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ورز و رﺻﺪﮔﺮ
در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺘﺎد ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮای راﻫﺒﺮد ﻧﮕﺎری و رﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ،
اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ اﻗﺸﺎر و ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ،ازﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ درج ﺷﺪه در ﺣﮑﻢ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در اﻧﺘﺼﺎب ﺳﺮدار ﻏﯿﺐﭘﺮور اﺳﺖ.
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ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻏﯿﺐ ﭘﺮور از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن  8ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.
وی ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺳﺘﻤﺸﺎﻫﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،در ﺳﺎل  56درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮد ،از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪ.
وی در دوران  8ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻟﺸﮑﺮ  19ﻓﺠﺮ ﺷﯿﺮاز درآﻣﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﻏﯿﺐﭘﺮور اواﯾﻞ دﻫﻪ  80ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎه را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺳﺎل 85
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ  25ﮐﺮﺑﻼ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﺎل  85ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮ  19ﻓﺠﺮ در ﻓﺎرس را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ادﻏﺎم ﻧﯿﺮوی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﭙﺎه اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﯾﮏ دﻫﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وﻗﺖ ﻗﺮارﮔﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در
ﺣﻠﺐ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮدانﻫﺎی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارد.

Page 4 of 6

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950917001768

ﺳﺮدار ﮲ﻋٮ ﮵ﺐٮ ﮹ﺮور؛ از ﻣﺴﺌﻮﻟٮ ﮵ﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳٮ ﮹ﺎه ٮ﮴ﺎ ٮ﮲ﮕﺎه ڡ﮲ﺮاﺣ﮳ ﮲ﻌﺮاڡ﮲ٮ ﮵ﺎٮ ﮵ﯽ ٮ ﮳ﻪ ٮ ﮳ﺴٮ ﮵ﺞ Fars News Agency :

3/12/18, 4)46 PM

در ﮐﻨﺎر ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﺪاﻧﯽ
* ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮدﻧﺪ
ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻏﯿﺐ ﭘﺮور در ﺳﺎل  88و در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﻮاﺿﻊ
ﺻﺮﯾﺤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان و در دﻓﺎع از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺗﺨﺎذ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
وی در اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان در ﺳﺎل  88ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﻬﺪا ،اﻣﺎم ،رﻫﺒﺮی و ﻫﻤﻪ
ارزش ﻫﺎی اﻧﻘﻼب آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﻧﮕﺬارﯾﻢ
ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .در ﺳﺎل  88ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﺷﻤﻦ دادﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ«.
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* ﺑﺴﯿﺞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ
ﺳﺮدار ﻏﯿﺐ ﭘﺮور ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ درﺧﺼﻮص وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ،ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ
ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﭙﺎه را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻮان ،ﺟﻬﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻻزﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی ،را داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻮی ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ﻏﯿﺐ ﭘﺮور ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ اﻧﺪازه در ﺣﻮزه ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ وارد ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﻼم اﻣﺎم)ره( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل
ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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