 ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺴﻮول ﺑﺴﯿﺞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ :دوازدﻫﻤﯿﻦ روز از
ﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﺎدآور اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ” اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺑﺮﻗﺪرت ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ١٢ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ
روز ﺑﺰرگ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺛﺒﺎت ﺷﺪ.
در اﯾﻦ روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺧﻮد در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی
رأی و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ رای ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم
زدﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را از ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوز و در ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،دوﻟﺘﻤﺮدان ،ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ارﮐﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان درراه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪای
ﮐﺸﻮر و ﺳﺮاﻓﺮازی ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ رأی و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﮑﺮر در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﻣﺘﺪاد ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و دﯾﮕﺮ اﺻﻮل ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ ﻣﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ،آزاد و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮔﺎم
ﺑﺮﻣﯽدارد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری  ۱۴۰۰ﮐﺴﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،از اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﯿﻨﺶ ،آﮔﺎﻫﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ
و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۴۰۰ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﺮﺷﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

