ﺧﯿــﺰ دوﻟــﺖ ﺑــﺮای ﺣﻀــﻮر در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۹۶
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺪای ﺳﺎﺣﻞ ،ﮔﺎم ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  96روز ﺑﻪ روز ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎراﺗﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﯿﺰ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ دوره ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﺮدﻣﯽ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر در
ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺣﻀﻮر رﻗﺒﺎی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوازدﻫﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ از ﻧﮑﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ؛ از ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ اﻟﺘﻬﺎب اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮری ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ و اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد.
ﺣﻮادث ﻓﺘﻨﻪ  88اﯾﺮان را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ دو ﺑﺎر از ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ
رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺼﯿﺮت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  88را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻼش روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻗﻔﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﻮد و وﻋﺪه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ
و اﻣﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم را ﺑﺮآورده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺎم و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺣﻘﻮق ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل  96ﭼﻪ
وﻋﺪه ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ دارد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ت

