آﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻮﻫﻨﻮرد
اﺳﺖ ؟
اﻟﺒﺘﻪ از ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﮐﻪ از دﻧﯿﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻓﻘﻂ آﻣﺎر ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن
را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ از رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﺻﻌﻮدﻫﺎی ورزﺷﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮال ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ؟

اﮔﺮ ﯾﻪ ﺳﺮی ﺑﻪ آﻣﺎر  790ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  ،آن
را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ  ،ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺧﻮدروی
ﺧﻮد ﯾﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

ﺣﺎل ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻨﻮردان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﻮه
و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ؛ آﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎرس ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ  ،ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ آن را ﺟﺰو آﻣﺎر ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻨﯿﻢ ؟؟؟

ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ آﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮی ﮐﻪ در درﯾﺎ ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻨﺎ را زﯾﺮ
ﺳﻮال ﺑﺮد ؟
ﯾﺎ آﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن  ،ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻮﻫﻨﻮرد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺰو آﻣﺎر ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﺻﻌﻮدﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮﺗﺮ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد ؟

در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و درﮔﻮﺷﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﻨﻮردان ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ رﺿﺎ زارﻋﯽ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﺻﻌﻮدﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی رادﯾﻮ
ﮐﻮﻫﻨﻮرد در ﭘﻨﺠﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  1396ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻫﺮ ﻓﺮدی
ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻄﻮره ﮐﻮﻫﻨﻮردی
اﯾـﺮان ﻣﺮﺣـﻮم اوراز و ﺳـﺎﯾﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن و ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎن ،
ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی رادﯾﻮ ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﻞ
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی رادﯾﻮ ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﺑﺎ رﺿﺎ زارﻋﯽ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﺻﻌﻮدﻫﺎی ورزﺷﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﭘﯿﺶ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶ
داوری و ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﻢ

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻨﻮردان و ﺣﺘﯽ اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﺪود  ،اﺧﺘﯿﺎرات  ،اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﺻﻌﻮدﻫﺎی
ورزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ رﺣﯿﻤﯽ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی رادﯾﻮ ﮐﻮﻫﻨﻮرد

ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
از رﺿﺎ زارﻋﯽ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﺻﻌﻮدﻫﺎی ورزﺷﯽ
http://radiokuhnavard.ir/wp-content/uploads/2018/11/www.radiok
uhnavard.ir95103503-02.mp3

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ 95103503 :

اﺻﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﺿﺎ زارﻋﯽ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﻮﻫﻨﻮرد و
ﺻﻌﻮدﻫﺎی ورزﺷﯽ
http://radiokuhnavard.ir/wp-content/uploads/2018/02/www.radiok
uhnavard.ir95108378-02.mp3

