ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ) ره(
در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎدی زاده،

رﺋﯿﺲ

دﻓﺘﺮ ﻧﻬﺎد رﻫﺒﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( آزاد ﻣﺮدی ﺑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ،ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ و ﺣﻖ
ﺧﻮاﻫﯽ و اﻗﺘﺪار و اﻋﺘﻼی اﻣﺮوز اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺛﻤﺮه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺳﯿﺮه ﻣﻌﻤﺎر ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺰرگ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﮑﺘﺐ آن ﯾﮕﺎﻧﻪ دوران
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎدی زاده اﻓﺰود :ﻧﻬﻀﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ در ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﻄﺮه ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن
اﻣﺮوز ،ﻣﺮد ﻗﺮن و اﺣﯿﺎﮔﺮ ﻣﯿﺮاث ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻮده و
راه ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﻣﻨﺎدی ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و روﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺑﯽ روح در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎدی زاده اﻓﺰود :ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻃﺎﻏﻮت و ﭘﺲ از آن
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻮ و ﻣﮑﺘﺒﯽ اﺻﯿﻞ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی
ارزشﻫﺎ و اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اراﺋﻪ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﮑﺘﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل و ارﮐﺎﻧﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻮده و آرا و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ
اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ از ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ

دﻓﺘﺮ

ﻧﻬﺎد

رﻫﺒﺮی

داﻧﺸﮕﺎه

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

اﻓﺰود:

ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ

ﻫﺎ،

اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﻫﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ
راه ﻣﺸﺨﺺ و ﭼﺮاغ داﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل و ﻋﺰت اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎدی زاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﺮوز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺎم اﻣﺎم اﻣﺖ در
ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﺮدم ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﻋﺮوج ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺰرگ ﻣﺮد
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯽ  ۱۵ﺧﺮداد ﺳﺎل  ،۱۳۴۲دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺟﯽ اﺑﺎد
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و
ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

