دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( در ﮐﺸﻤﯿﺮ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره(
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺣﯿﺎﮔﺮ ﺗﻔﺮ دﯾﻨ در روزﮔﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ /ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻣﺤﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم )ره( ﺑﻮد

رﯾﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( در ﮐﺸﻤﯿﺮﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺣﯿﺎﮔﺮ
ﺗﻔﺮ دﯾﻨ در روزﮔﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ،اﺳﻼم و دﯾﻦ ﺧﺪا را ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳ و
اﺟﺘﻤﺎﻋ زﻣﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ؛ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( ﺑﺎ ﺣﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻣﺘﺸﻞ از دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﺎﺳﺖ
داﻧﺸﺎه ،دﮐﺘﺮ زرﻫﺎﻧ و دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺴﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻫﺌﯿﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﺎه و دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در
ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم)ره( را ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ اﺣﯿﺎﮔﺮ دﯾﻦ ﻣ
داﻧﯿﻢ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﯾ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎن ﻫﺴﺖ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ
دﯾﻨ در اﻓﺮاد و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﺴﺖ و اﻓﺮاد از دﯾﻨﺪاری ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻔ ﮐﻪ اﻣﺎم از دﯾﻦ دارﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ اﺣﯿﺎﮔﺮ ﻓﺮ دﯾﻨ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻘﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری دﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن زﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﺳ دﻫﺪ و اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺣﯿﺎﮔﺮ دﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( ،اوﻻ اﺳﻼم و دﯾﻦ ﺧﺪا را ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ
زﻣﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﯾﻦ را ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ روزﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨ اﻣﺎم
درﺑﺎره اﺳﻼم ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ،اﺻﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ﻟﺬا اﻣﺎم ﻋﺎﻟﻤ ﺑﺰرگ ،ﻓﻘﯿﻬ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ وﻓﯿﻠﺴﻮﻓ ﺑﺰرﮔﻮار و
ﻋﺎرﻓ ﺑ ﻣﺎﻧﻨﺪی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾ از آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ در ﺑﻪ روز ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺣﻀﻮر و
دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم)ره( در ﻫﻤﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨ و ﻓﺮی ﻏﺮب را ﻧﻔ
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ دﻋﻮت ﻧﻤ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮه و
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣ دادﻧﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻨ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎن و ﻣﺎن
را دو ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در اﺟﺘﻬﺎد ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃ زﻣﺎن و ﻣﺎن را در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻢ ﺷﺮﻋ و
ﺻﺪور ﻓﺘﻮا دﺧﺎﻟﺖ ﻣ دادﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در اداﻣﻪ اﻣﺎم را ﻣﻨﺎدی وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣ در روزﮔﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد وﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﺸﺎن از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪای ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺤﺚ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﺴﺠﺎم و ﯾﭙﺎرﭼ را ﺷﺮط ﻧﺼﺮت و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻨﻮان
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﻣﺎم ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﺒﺮان ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺳﻔﺎرش ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺎذﺑﻪ اﻣﺎم در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺤﻤ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ.

