ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎدری
ﺟﻬﺮﻣ در داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺼﯿﺮت اﻓﺰاﯾ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾ و ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰ وﮐﻼ روز ﯾﺸﻨﺒﻪ 21ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دڪﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ رﺳﺘﻤ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه
ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺣﻮل ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺼﯿﺮت اﻓﺰاﯾﺸ و ڪﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﺎه در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن دڪﺘﺮ ﻋﻠ ﺑﻬﺎدری ﺟﻬﺮﻣ در ﺑﺎب دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ
در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾ و در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮڪﺰ وڪﻼ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﺳﺘﻤ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﯾ داﻧﺸﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﺎه ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ دﺳﺘﺎﻫ و ﮐﺮﺳ ﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ،ﻧﻘﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮه را دارا اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺒﻠ ﮔﻔﺖ :ﻏﯿﺮ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺼﯿﺮت اﻓﺰاﯾ ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﻧﺸﺴﺖ
دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﻋﻠ ﺑﻬﺎدری ﺟﻬﺮﻣ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ وﮐﻼ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤ و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی اﺳﺖ اﻓﺰود :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾ ﻫﺪف ﺑﺰرگ ﺑﻮده آن ﻫﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ واﻗﻌ و ﺣﻘﯿﻘ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﻪ
در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ ﻣﻠ اﺳﺖ.

وی دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی اﻧﻘﻼب در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾ را ﺑﻪ  3دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺪاﮐﺜﺮی
ﻧﻬﺎد ﻗﻀﺎﯾ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل دادرﺳ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎﯾ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯿﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻗﻮه

ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾ ﺳﯿﻄﺮه دارد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ وﮐﻼ دﺳﺘﻪ دوم را ﺑﺎزﻧﺮی اﺳﺎﺳ در ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﺣﻮی دادرﺳ داﻧﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎدری ﺟﻬﺮﻣ در ﺗﻮﺿﯿ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻫﻮی و ﻇﺮﻓﯿﺘ ڪﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ﺑﻮد در ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎﯾ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻣﺮدم ،ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓ
ﻣﻠ ﯾﻌﻨ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠ و ﺣﺎﻣ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان
در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ از ﺑﺮﮐﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ وﮐﻼ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤ و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ در ﮔﺎم اول ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ ﺑﻮده و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺎم دوم اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد و ﺛﻤﺮه آن را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﮔﺰارش از :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻧﻮﺑﺘ ﺳﻨﺪﯾﺎﻧ /داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

