دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﻮری :ﻗﺪر داﻧ از اﻗﺪام داﻧﺸﺎه
ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﻋﻠﻤ ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ
ﻫﯿﺄﺗ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
»ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﺧﺘﺮی« دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺧﺘﺮی در اﯾﻦ دﯾﺪار رواﺑﻂ دو ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ارزﯾﺎﺑ ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﺑﻂ ﻗﻮی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ،اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻬﯿﺪ داده اﺳﺖ؛ در ﮐﻨﺎر ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد؛ ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎﯾ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ،ﺑﺮق،
ﺻﻨﻌﺖ و  ....ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﻫﻮا ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺧﻮﺑ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون
ﺧﻠﺒﺎن را ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮش ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﯾﻢ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺧﺘﺮی اداﻣﻪ داد:اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا آﻣﺮﯾﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان دﺷﻤﻨ ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﻧﺪارد؟ ﭼﻮن ﻣ داﻧﺪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺼﺒﯿﺖ و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘ ﻋﺮﺑ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ای
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؛ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﻻن ﻫﻢ از ﺣﻢ و رﻫﺒﺮی دﯾﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
وی اﻓﺰود:آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺮان ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدن روی ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان را ﺑﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎ ،ﺑﺮای ﻫﻤﺎری
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ﺑﺎ ﻫﯿﺄت اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﻮری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘ ،ﻧﻮآوری و  ..اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ و اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و دﻋﻮت از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و
ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﻋﻠﻤ و داﻧﺸﺎﻫ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ و ﺑﺮادر ﻗﺪر داﻧ ﮐﺮد.

