ﺣﺮﮐـﺖ ﭘـﺮ ﺷﺘـﺎب اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـﯽ ﺑـﺮ
ﻣﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ/اﯾﺠﺎد ۳۰۰ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ اﻣﯿﺮی ،ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  22ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  22ﺑﻬﻤﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب دﻓﺎع
از ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدم را در ﺗﻨﮕﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻫﺎی اﺳﺘﻮار در ﻫﻤﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﻨﯽ ،ﻣﺮد و
زن  ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺑﺮگ ﻫﺎی زرﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﺑﮕﺬرد
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ در دﻓﺎع از آرﻣﺎن ﻫﺎی آن ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺷﻌﺎر ﻫﺎی
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در دﻓﺎع از ارزش ﻫﺎی آن واﻻﺗﺮ و ﭘﺮﺷﻮر ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را
در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻤﺸﺎﻫﯽ را ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ و در  22ﺑﻬﻤﻦ  1357ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺎم)ره( ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد در روزﻫﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آرا ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ
ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺷﻌﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق آرا ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﮐﺸﻮر را آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ اداره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ

اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻧﻤﻮد
ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و رﻫﺒﺮان از ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﮐﺸﻮر را اداره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :روزﻫﺎی اول اﻧﻘﻼب ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎد.
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮر دل ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ ﺷﺘﺎب اﻧﻘﻼب را ﮐﻨﺪ
ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :درﮔﯿﺮی ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﺪرن
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق را از ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ،
ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رو ﺑﻪ رو
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ و ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻫﯿﺎت ﻧﺎﺑﺨﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات
از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﯾﺮان را ﻧﻘﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻄﺎم در
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﻧﻘﺺ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﯿﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و آوزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﯾﺠﺎد ۳۰۰ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎم  ۶۰رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و
ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی از  ۴۸٫۹ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﻣﺮوزه ﺑﻪ  ۹۵٫۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ۷ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺮخ
ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
از ﻫﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ۴۵۷ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ۵ﻫﺰار و  ۹۷۰ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت در
ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رﺗﺒﻪ  ۱۶در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻧﻮآوری دﻧﯿﺎ،
ﺗﺎﺳﯿﺲ  ۴۶ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و اﯾﺠﺎد ۳۰۰ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در دوران ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب ﺻﻔﺮ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﻣﺪار
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آن رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪادادی اﻋﻢ از درﯾﺎ ،ﺧﺸﮑﯽ ،اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و… اﺳﺖ ﻟﺬا
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

