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ﮐﺪ ﺧﺒﺮ 591331 :
دوﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ -آذر ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۴

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی
ﻫﻮرﻧﯿﻮز :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﻬﯿﻢ و ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﺳﻔﻨﺪ
ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯿﮕﺮدد  .ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺎم ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر  ،ﻋﺼﺮ اﻫﻮاز در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن در دوره ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎون دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر  ،دﺑﯿﺮ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺎوران
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،وﮐﻼ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی در ﺳﺎل  ۱۳۳۷در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.
ﭘﺪر اﯾﺸﺎن از ﺑﺰرﮔﺎن و آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف و ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۸و در ﺳﻦ  ۶۹ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰدوران ﺑﻌﺜﯽ ﺻﺪام در ﺟﻮار ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی در ﺳﻦ  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ و اوان دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و
ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮاوان و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮی اﯾﺸﺎن در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ درﺳﻬﺎی ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و
اﺻﻮل را از ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺻﺪر ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دﺳﺘﮕﯿﺮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر و ﺣﻤﻠﻪ رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف  ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ
اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺠﻒ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﺪام دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺨﻮف رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق
در ﺑﻐﺪاد اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯿﺸﻮد .

اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞﻫﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی زﻧﺪانﻫﺎی ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق و ﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ،ﭘﺲ از اﺧﺮاج از ﮐﺸﻮر
ﻋﺮاق ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ از
ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی در ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ از ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی  ،وﺣﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ
ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺎﺋﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻫﺠﻮم ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺪای ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﻌﻤﺎر ﮐﺒﯿﺮ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﺎزم اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﯿﺎن ﻧﻈﺎم و ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ .
در اﯾﻦ زﻣﺎن دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪ دراﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع و رﯾﯿﺲ دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﺳﯽ ﻃﻼب ﻋﻠﻮم
دﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﺳﯿﺲ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( اﻫﻮاز ﻣﯽ ﭘﺮدازد .
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آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی در ﮐﻨﺎر ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد  ،در ﺳﺎل  ۱۳۶۱و در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺠﺮوح ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی واﻓﺮﺷﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ  ،ﺷﺠﺎﻋﺖ  ،ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در اﺣﻘﺎق ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز و ﺷﺎﺧﺺ اﯾﺸﺎن در ﻣﺪت
ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد اﺳﺖ .
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶ ﺑﺲ از ﺳﻮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(  ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎد وی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﻘﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ و ﻃﻼب اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﺰاﯾﺮی  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ و در ﺳﺎل
 ۱۳۷۰ﺑﻪ اﻫﻮاز ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۶ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻘﻪ  ،اﺻﻮل و ﺣﮑﻤﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( و داراﻟﻌﻠﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .

ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻤﯽ  ،ﺑﯿﺎن ﺷﯿﻮا و ﻣﺘﯿﻦ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻫﻮاز ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد و ﻃﻼب ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﺎﺿﻞ از ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در اﻫﻮاز  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۶داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯿﮕﺮدد  .ﺟﺪﯾﺖ  ،ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ  ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﻮق دادن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ و از ﻃﺮﻓﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ  ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﺸﺎن در ﻣﺪت ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻮد .

در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی واﻓﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮد .
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﺪی در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ  ،ﻃﺮح ﺟﺬب ﻗﻀﺎت را از ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای آﻏﺎز ﮐﺎر ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﻃﻼب ﻧﺨﺒﻪ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ .
از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﻤﺖ ﻫﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪ ﻓﺮاﺋﺪ اﺻﻮل ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ دو
ﺟﻠﻪ ﺑﯿﻊ و دو ﺟﻠﺪ ﺧﯿﺎرات ﻣﮑﺎﺳﺐ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﺟﻠﺪ ﻣﻄﺎرح اﻻﻧﻈﺎر  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪ اﻟﺮوﺿﻪ اﻟﺒﻬﯿﻪ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ دو
ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺎس اﻟﻨﺤﻮ و اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ  ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ  ،ﺗﻘﺮﯾﺮات درﺳﻬﺎی ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﯾﯽ و
ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر و ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻧﺎم ﺑﺮد .

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاری ﻣﺴﺘﻘﻞ و از ﻃﯿﻒ ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺸﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ،ﻗﺼﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را دارﻧﺪ.
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