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نائب بمجلس خبراء القيادة للوفاق:

الثورة اإلسالمية صنعت معجزة
في تطوير طاقات اإلنسان
قال النائب في مجلس خبراء القيادة آية اهلل الشيخ عباس كعبي في حوار خاص مع الوفاق أن الثورة االسالمية هي امتداد ثورة رسول
اهلل (ص) واالنبي��اء (ع) لصناع��ة الحض��ارة االنس��انية وف��ق تعالي��م االنبي��اء(ع) .و أض��اف :الث��ورة االس�لامية في هذه العق��ود االربعة ورغم
التحديات الكبيرة الداخلية والدولية والمؤامرات التي حيكت من أجل االطاحة بالجمهورية االسالمية ولكنها استطاعت أن تمضي قدماً
لصناعة الحضارة االس�لامية على ضوء العلم وااليمان والفكر االس�لامي المتجدد على أس��اس االجتهاد المنس��جم مع متطلبات العصر
وعل��ى ض��وء تجس��يد نظرية المقاومة في مواجهة االس��تبداد واالس��تعمار واالس��تكبار العالم��ي .و ذكر أنه اذا اردن��ا التحدث عن انجازات
الث��ورة ف��ي ه��ذه العق��ود االربع��ة ،أو ً
ال عل��ى مس��توى التعليم والتربي��ة االن المتعلمون في اي��ران  15مليون جامعي وف��ي كل عام  5ماليين
خري��ج م��ن الجامع��ات ،بينم��ا كان ع��دد الجامعيين في زمن الش��اه  145ألف جامعي .و أضاف :أن في مجال مح��و األمية عندما انتصرت
الثورة االس�لامية كان هناك  37بالمائة من االيرانيين يجيدون القراءة والكتابة ولكن اليوم وصل مس��تواهم الى  97بالمائة واس��تطاعت
الجمهورية االسالمية أن تقضي على األمية.
و قال النائب في مجلس خبراء القيادة :أما في مجال الطب فتطورت ايران بشكل هائل حيث اصبحت من أرقى الدول في غرب آسيا في
مج��ال ط��ب العي��ون وجراح��ة القلب وجراحة األدمغة وأمثال ذلك .أما في علم النانو تكنولوجيا كما تعلمون أن الجمهورية االس�لامية
هي االن في ذروة التقدم وهي السادسة في العالم وعلى مستوى الخاليا الجذعية تطورت تطوراً هائ ً
ال .مضيفاً :بأن ايران شهدت تطورات
كبي��رة ج��داً ف��ي مج��ال التقني��ات الجدي��دة والطاقة النووية لالغراض الس��لمية .وقال الش��يخ كعبي :أن الجمهورية االس�لامية صنعت
معجزة في تطوير طاقات االنس��ان وتحويل االنس��ان من انس��ان اس��تهالكي الى انس��ان انتاجي واالعتماد على الذات وعلى اهلل س��بحانه
وتعالى واس��تطاعت تطبيق ش��عار نحن قادرون .وأضاف :أنه في هذه العقود االربعة اس��تمرت الجمهورية االس�لامية في البناء من جانب
ومن جانب ثان في مواجهة التحديات الكبيرة وحوّلت عصر االنهزامات الى عصر االنتصارات لألمة االسالمية وإعادة بناء األمة لصناعة
المجد والعزة والكرامة بعون اهلل سبحانه وتعالى.

الجمهورية اإلسالمية
حولت عصر اإلنهزامات الى عصر
اإلنتصارات لألمة

أمني عام حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطني للوفاق:

الثورة االسإلمية العزيزة ترفع دوم ًا راية الحرية في وجه اإلستعمار الغربي
المنسق العام للهيئة العليا لمسيرات العودة :نؤكد على أهمية دعم
الثورة اإلسالمية للثورة الفلسطينية

قال أمين عام حركة الجهاد االسالمي
ف��ي فلس��طين ف��ي تصريح خ��اص للوفاق
نحن نتقدم بالتهنئة والتبريك للش��عب
االيران��ي المس��لم والعزيز الذي لم يترك

الش��عب الفلس��طيني يوم �اً واح��داً ف��ي
مواجه��ة الكي��ان الصهيون��ي ونب��ارك ل��ه
بمناس��بة الذك��رى االربعي��ن النتص��ار
الثورة االسالمية العزيزة والكريمة والتي

كان��ت ترف��ع دوماً راي��ة الحري��ة في وجه
االستعمار الغربي.
و أض��اف :أن��ا اعتق��د أن المس��تقبل
مفت��وح وواع��د أمام الش��عب االيراني ألنه
ه��ذا يمثل العزة والكرامة االس�لامية في
مواجهة طغيان الغرب.
و ق��ال أمي��ن ع��ام حرك��ة الجه��اد
االس�لامي ف��ي فلس��طين :أن الكثي��ر م��ن
ش��عوب العالم لديه��ا امكانيات اقتصادية

هائل��ة ولك��ن ال توج��د لديه��م كرام��ة
والكثي��ر م��ن ش��عوب العال��م لديه��م كل
التس��هيالت ف��ي الحي��اة ولكنه��م يتبع��ون
للوالي��ات المتح��دة وللغ��رب ولك��ن
الجمهوري��ة االس�لامية ه��ذه الت��ي تمث��ل
ذروة كرام��ة األم��ة وحريته��ا تعب��ر ع��ن
طم��وح المنطق��ة وه��ذا التاري��خ العمي��ق
وأن االنتص��ار قري��ب والمس��تقبل ب��اذن
اهلل تعال��ى للش��عب االيران��ي المس��لم

والمق��اوم ونح��ن نق��دم ل��ه م��ن فلس��طين
كل فلس��طين بالتهنئ��ة والتبري��ك
لالنتص��ارات وانش��اءاهلل تعال��ى مع �اً
وجميع� ً�أ ف��ي طري��ق الحري��ة والمقاوم��ة
نستمر.
ب��دوره ق��ال خال��د البط��ش المنس��ق
الع��ام للهيئ��ة الوطني��ة العلي��ا لمس��يرات
العودة وكس��ر الحص��ار في غزة في حوار
خ��اص م��ع الوف��اق :نح��ن نج��دد تهنئتنا
الي��ران والش��عب االيران��ي ولقائ��د الث��ورة
االس�لامية ف��ي اي��ران االم��ام الس��يد علي
الخامنئ��ي ول��روح مفج��ر الثورة س��ماحة
االم��ام الخمين��ي (قدس س��ره الش��ريف)،

ه��ؤالء الذي��ن أسس��وا نظ��ام الجمهوري��ة
االس�لامية في اي��ران لكي يحموا مصالح
الش��عب االيراني كرامته وكرامة األمة
ويدعموا خيار المقاومة.
و أض��اف البطش:نح��ن نؤك��د عل��ى
أهمي��ة دع��م الث��ورة االس�لامية للث��ورة
الفلس��طينية وبالتال��ي نهنئ ايران ش��عباً
وحكوم��ة وق��ادة ونتمن��ى له��ا الس�لامة
واالس��تقرار واالزده��ار وان تنجو وينجيها
اهلل س��بحانه وتعال��ى م��ن كل المكائ��د
الدولية التي يسعى االمريكان وعمالئهم
القائه��ا ف��ي المنطقة.فالتحي��ة الي��ران
وشعبها وقادتها.

رئيس جامعة أمير كبير الصناعية للوفاق:

مستشارة وزير اإلتصاالت وتقنية املعلومات للوفاق:

إيران الثورة اليوم هي األولى في النمو العلمي في العالم

بفضل الثورة اإلسالمية فان املرأة اإليرانية اليوم
أصبحت نموذج ًا ناجح ًا للمرأة في العالم
النساء يلعبن دور ًا كبير ًا ومصيري ًا
في البالد
قال��ت حاني��ة توس��لي مستش��ارة وزي��ر االتص��االت وتقنية
المعلوم��ات ف��ي ح��وار خ��اص م��ع الوف��اق أن اي��ران الي��وم
وف��ي الع��ام االربعي��ن من انتصار الثورة االس�لامية ش��هدت
تطورات كبيرة بشأن دور المرأة في مختلف المجاالت في
البالد وهذا الدور لم يكن قبل انتصار الثورة.
و أضاف��ت أن النس��اء لعب��ن دوراً ب��ارزاً ف��ي انتص��ار الث��ورة
وبع��د انتص��ار الثورة االس�لامية ن��رى بأن االم��ام الخميني
(ق��دس س��ره) قد أعطى للمرأة دوراً ب��ارزاً في المجتمع وأن
الم��راة أصبح��ت له��ا ثق��ة كبيرة بال��ذات ونرى أن النس��اء
يتواج��دن الي��وم في االعم��ال التنفيذية وحتى النش��اطات
العلمي��ة مث��ل الخالي��ا الجذعي��ة أو عل��وم الطي��ران وأن

حضور إيران في اجملال الفضائي يفتح
أمامنا طرق كثيرة في اجملال الصناعي
ق��ال رئي��س جامع��ة أمي��ر كبي��ر
الصناعية الدكتور سيد أحمد معتمدي
ف��ي ح��وار خاص مع الوف��اق أن في مجال
التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي :كان
هن��اك قب��ل انتص��ار الث��ورة االس�لامية
ي��درس ف��ي الجامع��ات فق��ط  170ال��ف
طال��ب فق��ط ولك��ن الي��وم وبفض��ل الثورة
هن��اك  5ماليي��ن طالب جامعي يدرس��ون
في الجامعات.
و أض��اف وزي��ر االتص��االت االيران��ي
االس��بق أن عدد كبير م��ن هوالء الطلبة
اليوم يدرسون في الدراسات العليا وهناك
نم��و كبير م��ن ناحية الطاقة االنس��انية
الالزمة للبحث العلمي في البالد.
مضيف �اً :ب��أن هن��اك نم��واً هائ� ً
لا ف��ي
البح��ث العلم��ي ف��ي البالد حي��ث نرى أنه
قبل الثورة االس�لامية ل��م يكن اليران أية
مكان��ة ف��ي االحصائي��ات العلمي��ة ولك��ن

الي��وم اصبح��ت الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة ف��ي المرك��ز الـ  15ف��ي االنتاج
العلم��ي في العالم وح��ازت كذلك على
المرتب��ة االول��ى ف��ي النم��و العلم��ي ف��ي
العالم.
و أش��ار إل��ى أن كل ذل��ك دلي��ل عل��ى
ارتف��اع نس��بة البح��ث والنش��اط العلم��ي
ف��ي البالد بع��د انتصار الثورة االس�لامية
ونتيج��ة ه��ذا النم��و العلمي ه��و نجاحات
اي��ران الكبي��رة ف��ي مج��ال تقني��ة النان��و
والخاليا الجذعية.
و ذك��ر نح��ن قب��ل س��نوات ف��ي جامع��ة
امير كبير الصناعية أنتجنا أحد اكثر
الحواسيب الفائقة في العالم.
و بش��أن حضور ايران في مجال التقنية
الفضائي��ة ق��ال :أن العم��ل ف��ي المج��ال
الفضائ��ي س��واء انتاج االقم��ار الصناعية
واطالقه��ا يع��د م��ن التقني��ات الفائق��ة
التط��ور ونح��ن نمتل��ك ه��ذه التقني��ة
باالضاف��ة ال��ى المعايير الدولي��ة الالزمة
في هذا المجال وفي أعلى مستوياتها.
و ق��ال معتم��دي أن حض��ور اي��ران ف��ي

المج��ال الفضائ��ي يس��اعد ف��ي تطوي��ر
العل��م ونظ��راً لمعايي��ره وتكنولوجيت��ه
الفائق��ة التط��ور يمكن اس��تخدام العديد
م��ن ه��ذه التقنيات الموجود ف��ي المجال
الفضائي ف��ي الصناعات والعلوم األخرى
وه��و يفت��ح أمامن��ا ط��رق كثي��رة ف��ي
المج��ال الصناعي وادخال هذه التقنيات
الى المجتمع ودعم االقتصاد في البالد.
و أش��ار إل��ى أن جامع��ة امي��ر كبي��ر
انتج��ت مؤخراً قمر (بي��ام) الصناعي وتم
اطالق��ه بص��اروخ ايراني الصن��ع ،صحيح
بان��ه واج��ه مش��كلة ف��ي االس��تقرار ف��ي
الم��دار ولك��ن اس��تطعنا التق��اط االمواج
والمعلومات من قمر بيام الصناعي وهذا
يؤكد على نجاح عمل القمر الصناعي.
و أوض��ح ب��أن قم��ر بي��ام الصناعي كان
أول قم��ر صناع��ي تنفي��ذي ولي��س بحث��ي
يتم انتاجه في البالد.
مؤك��داً بأن اطالق الص��اروخ الفضائي
ق��د نج��ح بنس��بة أكث��ر م��ن  95بالمائ��ة
وصحيح بانه واجه مشكلة بسيطة ولكنه
كان نجاح علمي كبير.

ف��ي العل��وم الفضائي��ة هن��اك عش��ر نس��اء يعمل��ن ف��ي ادارة
المشاريع الفضائية واالقمار الصناعية في البالد.
مضيفة بأنه نرى النساء في ايران يعملن اليوم كذلك
ف��ي ش��ؤون ادارة الب�لاد وحت��ى يتقل��دن مناص��ب حكومي��ة
علي��ا مثل منصب وزير أو مس��اعدة رئي��س جمهورية أو يتم
تعيينهن سفراء اليران في خارج البالد.
و أوضح��ت مستش��ارة وزي��ر االتص��االت الي��وم وبفض��ل
الث��ورة االس�لامية واهتم��ام نظ��ام الجمهوري��ة االس�لامية
ب��دور الم��رأة ن��رى أن النس��اء يلعب��ن دوراً كبي��راً ومصيرياً
في البالد.
و ختمت بالقول أن سماحة قائد الثورة االسالمية االمام
الخامنئ��ي يؤك��د عل��ى أهمي��ة حض��ور الم��رأة ف��ي جمي��ع
النش��اطات السياس��ية والثقافي��ة واالجتماعي��ة والعلمي��ة
ف��ي المجتمع ،واليوم ف��ان المراة االيرانية أصبحت نموذج
ناجح للمرأة في العالم.

صفحات خاصة بمناسبة الذكرى األربعين إلنتصار الثورة اإلسالمية
إعداد :مختار حداد

