اﮔﺮ ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت از
ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻤﺪن ﺗﺮﻧﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺮﻣﺪره ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻤﺪن
ﺗﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺮدم ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻮر آذر ﺧﻄﯿﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ﮔﺮﻣﺪره در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮﻣﺪره ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺻﻞ ﯾﺎد ﺧﺪا و ﯾﺎدآوری
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
:ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺮدی را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮدان او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ در و دﯾﻮار ادارات و ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ و اﻟﮕﻮ ﻗﺮار داد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ای ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد .
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﻣﺎدر ،ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( در ﻧﻤﺎز ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را دﻋﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮد  ،ﺑﻪ او ﻋﺮض ﮐﺮد ﻣﺎدر ﺟﺎن ﭼﺮا ﺧﻮدﺗﺎن را دﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﻓﺮزﻧﺪم اول ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻪ….
اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ
زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ  ،ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ در آن ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﺮان وﻣﺎدران ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﻄﺒﻪ دوم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﻓﺰود :اوﻟﯿﻦ ﺛﻤﺮه ای ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ
زود ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن داد  ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﻠﻢ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺴﻮل ﺟﺰء را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﻣﺮدم در ﮐﺪام

ﯾﮏ از ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ؟
دوﻣﯿﻦ ﺛﻤﺮه ﻋﺠﯿﺐ اﻧﻘﻼب  ،ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب  ۱۶۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻻن ﺗﻌﺪاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ.ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب  ۷۰۰ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۷ﻫﺰار ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ دارﯾﻢ .
در ﺳﺎل  ۲۰۱۱اﯾﺮان ﺟﺰء ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ را در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﺮان را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﻮادی اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ.ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد  ۳۰۰۰ﻫﺰار ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و وﺟﻮد  ۲۵۰ﺣﺬب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﺮدم از ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺻﻔﺮ ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ،اﻣﺎ اﻻن ﺷﻤﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب را ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﮐﺠﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﺎ را داﺷﺘﯿﻢ.ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻔﺖ و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ.ﺧﺪا را ﺷﺎﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﻘﻼب  :ﺷﻤﺎ در ﮐﻞ اﯾﺮان  ۱درﺻﺪ ﮔﺎز ﺷﻬﺮی داﺷﺘﯿﺪ وﻟﯽ اﻻن ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﮔﺎز ﺷﻬﺮی دارﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز
ﺑﻮد .
آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮص ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ  ،ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺧﻮد دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب  ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ دارای رﺗﺒﻪ ۲۳
در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ  ۵در دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺷﮑﯽ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در ﺟﻬﺎن را دارﯾﻢ .
ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در ﻃﻮل اﯾﻦ  ۴۰ﺳﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺻﻌﻒ ﻫﺎ دارﯾﻢ و ﻧﻮاﻗﺼﯽ دارﯾﻢ.ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺿﻌﻒ دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺧﻮب ﮐﺎر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺮف در ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

