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یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ
یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ
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.............................
1389/12/29
.............................
............................
ن دنرد

یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ
حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

همکاران ارجمند؛ استادان و کارکنان بزرگوار
سالم علیکم

در آستانه سال جدید شمسی و ظهور بهار و عیدد ندورو خ ادنوندد مندا رن شداریی رده صی دت
با گشت به آرنمش و ندرنک رستاایز و نو نیی طبیعت رن به ما نر ننی رید .به رس معیوف و به بهانه نورو
باستانی و شکوصایی جوننه های نمید و ایمی باعث نصتخار نست ره ضمن تقدیی ن حمات طاقدت صیسدای
یکایک شما همکارن ادوم و همدل در سال  89خ صینرسدید سدال جدیدد رن بدا آر وی رو هدای بهتدی و
سیشار ن اوبی خ موصقیت و تعالی در همه عی ه ها میمانه تبییک و تهنیت عیض نمای  .بددو تیدیددخ
پشتوننه تالش ها و همت بلند شماخ اانونده هایی پی مهدیخ بدا ننگیدزه و دبور بدوده نسدت .ن همدین روخ
شایسته قدر شناسی و نبالغ تبییک ویژه می باشند .ن ادنوند حکی خ تندرستی و سدعادتمندی آندا رن در
پیتو و پناه حق تعالی ااضعانه مسألت می نمای .
نورو در تاریخ پی آون ه نیین

مینخ نمادی نغزخ نمونه نی مدلّل و تمثیلی یبا ن حکمت های نلهی

و قدرت سیال و بی رین پیوردگار در تدبیی نمور (ونلی نهلل تیجع نالمور ) و حیرت هدصمند قاصله ننسا ها
و ننسانیت بی مدنر جییا هستی نست .ن والً نورو به عنون آئینی سنتیخ مینه نتحاد و وصاق جمعی رن در
طول تاریخ بینی نییننیا موّحد و مسلما صینه ریده نستخ هما طور رده بهدار طبیعدت مبدیّن و مدژده
دهنده نین نتحاد و یکینگی همگانی نست.
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یصاً تذرار و جلوه نی یبا ن مظاهی مادی القدت نیسدتخ بلکده سینسدی

معنوّیت و دعوت به االق و اضوع در بینبی عجائب و غینیب آ نست .شاهد مثالخ مزیّن شد سفیه هدای
هفت سین به قیآ ریی خ مُهی و جا نما و مدح پیامبی (ص) و نهل بیت علیه نلسدالم در "ندورو ادوننی
ها" و تینّ ماندگار دعای تحویل سال نست .ننقالب شکوهمند نسالمی نیین خ نورو رن به عنون رو " یاد و
شکیگزنری" به درگاه پی بیرت نلهی معنا و غنا بخشید و رجوع به نر ش ها و آمدو ه هدای دیندی رن مدورد
تأرید قینر دند و نین گونه نست ره رهبی معظ و صی ننه ننقالب در تفسیی نورو می صیماید « :ندورو بدینی
ملت ما عبارت نست ن نوّالٌ  :توجه میدم به ادن  .نول سال ره می شود میدم دعا می اوننندد «یدا محدول
نلحول و نالحونل » خ آغا سال رن با یاد ادن شیوع می رنند و توجه اود رن به ادن یاد می رنندد رده نیدن
نر ش نست .ثانیاٌ  :نورو رن بهانه نی بینی دید و با دید و رصع ردورت ها ورینه ها و محبت به یکدیگی قدینر
می دهند .نین هما بیندری و عطوصت نسالمی و هما

له رح نست».

سال  89بینی میدم نیین یک تجیبه جدّی و مجدّدی نیز با اود دنشته نست .میدم و دولتمدیدن
در نمتدند تاریخ اودخ با همت و منزلت عالی اود رن به نمایش گذنشتند و در بینبی مهما نااوننده و رمدز
آلود « ریونا » حنه جهاد و مجاهدت رن رونق بخشیدند .نین نیام نبتالخ میدن تجلدی بیدییت و بالنددگی
آحاد میدم ایو اً قشی صیهیخته و نیثارگی مجموعه بهدنشت و درما رشور و همه ادمتگزنرننی نست ره
با ه مملکت و میدم اود رن تنها نگذنشتندخ عزیزننی ره جا اود رن در طبق ناالص گذنشتهخ بدا تمدام
وجود و به رغ همه رمبودها میدننه و محک نیستاده نند .باید بی نین همت های بلندد آصدیین گفدت و بدی
دستا پیتون آنا بوسه د و ادنوند رن بی نین نعمت هدای «ادیدور ی و مهدی جدویی» رده بدینی ملدت
باورمند و ننقالبی هدیه ریده نستخ سجده نمود .بی اود صیض می دنن ره به نمایندگی ن مجموعه بدزر
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دننشگاه آ ند نسالمی نستا بوشهیخ به همه دسدت ننددررارن نمدور پزشدکیخ درمدانیخ نجینیدیخ نییوهدای
ننقالبیخ نمنیتی و ننتظامیخ با نریا و ن ناف و یکایک میدم ادن قوّت عدیض ردن و ضدمن تبییدک سدال
جدید و آر وی سالمتیخ دونم توصیقات آنا رن ن ادنوند سبحا مسئلت نمای  .ن شا ن ...نین ملت عزیز و
با عزم نستونر به مدد نلطاف مستمی پیوردگار و توسّل بی معیدومین ( علدیه نلسدالم) و در پیتدو رهبدیی
پیتون و هوشیار جامعه نسالمیخ رو گار پیایی و بیرتی رن پیش رو دنشدته و عاصیّدت تدو م بدا عاقبدت بده
اییی رن درک نمایند .آمین

واهلل ولی التوفیق
اسماعیل عبدالهی
دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان و واحد بوشهر
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