ﺑـﺎ ﺷﯿـﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸـﻮر اوج
اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ/
ـﻮاب را از
ـﺪ ﺧـ
ـﺎ ﺑﺎﯾـ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫـ
ﻣﺴﺆوﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از
وراﻣﯿﻦ ،ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﮐﺸﻮر
در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح  ۵۷ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺑﺨﺶ ﺟﻮاد آﺑﺎد
وراﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺸﻮر در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺮﮐﺖ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺪادادی ﺑﺨﺶ
زﯾﺎدی از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺣﺴﺎس
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻗﺪم در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻟﮕﻮﺳﺎزی از آﻏﺎزﯾﻦ
روزﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﻨﮓ و اﯾﺠﺎد
ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﮐﻮدﺗﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﻫﻢ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و ﻣﻠﺖ
ﺑﺰرگ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﻮی و
ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه و اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻟﮕﻮی اول ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮار و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم دﻋﻮاﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻫﺐ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،اﺧﻼق و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ،
اﺳﺘﻘﺮار و آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ
ﺟﻬﺎدی ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎور ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ دﻗﯿﻖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را دارد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑ ُﻌﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎﻻر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ـﻮع
ـﺎن ﺷﯿـ
ـﻮر در زﻣـ
ـﻂ ﮐﺸـ
ـﻪ ﺷﺮاﯾـ
ـﺎره ﺑـ
ـﺎ اﺷـ
ـﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑـ
ـﺮدار ﺳـ
ﺳـ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اوج اﻧﺴﺠﺎم
ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
درﺑﺎره اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،در ﺳﻪ دوره ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
و در دوره ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اوج ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ
رخ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺳﭙﺎه ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی
ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻮﺑﯽ را در ﭘﯿـﺶ رو ﺧـﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ و ﺣﺘﻤـﺎ ﺑـﺮای ﻣﺸﮑﻼت و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮدم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ را ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻼش
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاب
را از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد.
ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﮑﺎری،
ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ،ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ
ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﻮ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻣﻮﻇﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :آن اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب از ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از زﺣﻤﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺳﭙﺎه اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
آﯾﻨﺪه ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

