ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛
ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ در ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺳـﺮﻧﻮﺷﺖ
ﮐﺸﻮر دارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﮔﺮم ﮔﺮم اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻨﺎرش ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺸﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ؛
اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﻗﺼﺪ دارد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ
ﻧﮕﺮد .از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ،ﭘﺸﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﯿﺮه اﻣﺎم راﺣﻞ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .از اﯾﻦ رو
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ و
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺷﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
در ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﻫﺮﻣﺰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻣﺴﻮﻻن در
آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪی ﻧﯿﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻨﺪ دﺳﺘﺎورد ﮐﻠﯿﺪی و اﺳﺎﺳﯽ
دارد؛ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زره
ﭘﻮﻻدﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﮕﻪ دارد.
اﺣﻤﺪی ﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﻓﻆ ﻃﺮاوت،
ﻧﺸﺎط ،ﻗﺪرت و ﺻﻼﺑﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ دﻫﺎن
ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﺎن ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن و ﻧﯿﺎﻣﺪن
ﻣﺮدم ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎ

دﺷﻤﻦ

و

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

از

ﺳﻮء

اﺳﺘﻔﺎده

ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺤﻘﻖ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺎم و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ

ﻧﻘﺶ را در ﻧﺤﻮه اداره ﮐﺸﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﻧﯿﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﻠﻮر اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻣﺮدم
در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻣﺴﻮﻻن در آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺮﯾﻔﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ،اﻧﻘﻼب و
رﻫﺒﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺪاری از ﺗﻤﺎﯾﺖ ارﺿﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻮﯾﺎت رﻫﺒﺮی در ﻫﻤﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدم در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺟﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از وﺻﯿﺘﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ
)ره(ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮگ زرﯾﻨﯽ در دﻓﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻨﺎحﺷﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰﻧﻨﺪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﯽ ،ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای از واﺟﺒﺎت اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺖ ،روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی ،ﭘﺎی ﮐﺎر و ﺑﺪور
از ﺧﻮی اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺧﻮی اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮی در ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ
اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ﻏﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻨﺎحﺷﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰﻧﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺒﺎه ،آﺑﺮوی
ﻧﻈﺎم و اﺳﻼم را ﻣﯽﺑﺮد ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎبﻣﺎن ،ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻖ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در

ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎ ﺧﺎﻇﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻧﮕﺎر
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﮐﺮه ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺑﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ
ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ  ۲۴ﺳﺎل دوﻟﺖ در
دﺳﺖ اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و  ۸ﺳﺎل ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻐﺾ در ﮔﻠﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮم ،ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

