دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر،
ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣـﯽ
اﺳﺖ
ﺣﺠﺖ ﺻﺎدﻗﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ
از ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و درواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮﮐﺎت آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی آن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و … ﻣﺮدم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ و
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ آن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ در
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﯿﺰ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ از اﻣﻮر ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ،ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻋﻢ از
ﺻﺎدﻗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺼﻮب در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آنﻫﺎ و
… را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ داﻧﺴﺖ .ازاﯾﻦرو ،اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﻮه از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق رأی
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻫﺎ و ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم از ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺸﻮر ،از ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ وﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺸﺎن اﻋﺘﺮاض ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای ﺣﻀﻮر ﻧﻤﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﻢ اﯾﺮان ﻃﺒﻖ روال دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و
اﻣﯿﺪ دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﺮ ﺷﻮر و
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﺣﺎد ﻣﺮدم ،آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ،ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﺎف در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺪای رﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن وﻟﯽ اﻣﺮ

ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۸ﺧﺮداد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﻧﻘﻼب و اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮی ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
ﻓﻬﯿﻢ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
اﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﻢ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی
ﺑﺮای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺪار و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

