ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﻬﻨﯽ
و دﯾﻨﯽ اﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛
ﻋﺒﺎدی زاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
ﯾﮏ ﺣﻖ و ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﻬﻨﯽ و دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ
و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺣﻖ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدش ،در ﻋﻤﺮان و
آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮرش ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺳﻬﯿﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮدش در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻪ
دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺮای ﻋﺰت و ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اش ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ.
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻪ ﮐﻨﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ در ﺟﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎ و
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﭼﻬﺎر
اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی و اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ از وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻨﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ دو اﺻﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و اﯾﻨﮑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﯽ از دور ﻫﻤﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻤﺎت
ﻋﺮوﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ از
دورﻫﻤﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺠﯿﺮه
اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﻠﻤﺎ و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﻘﻼل و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ
در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺪﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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