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دعوت استاندار
هرمزگان از مردم برای
مشارکت حدا کثری
در انتخابات و ثبت
حماسهای باشکوه در
 ۲۸خرداد ۱۴۰۰

اســتاندار هرمــزگان بــا صــدور پیامــی ،از مــردم
مؤمــن و والیتمــدار اســتان هرمــزگان بــرای
مشــارکت حدا کثــری در ســیزدهمین دوره
انتخابــات ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره
انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و
ثبــت حماسـهای باشــکوه در  ۲۸خــرداد  ۱۴۰۰بــا
حضــور در انتخابــات ،دعــوت نمــود.
دکتر فریدون همتی در این پیام آورده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
برگــزاری انتخابــات از بــرکات بســیار مهــم انقــاب
اســامی ایــران اســت و انتخــاب مســئوالن کشــور
بــا رای مــردم ،یــک دســتاورد بســیار ارزشــمند در
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــرای
ملــت ایــران محســوب میشــود.
ملــت ایــران اســامی از ابتــدای پیــروزی انقــاب
اســامی تا کنــون ،همــواره حضــوری بــا شــکوه در
انتخابــات داشــتهاند و انتخابــات یــک جشــن
بــزرگ ملــی بــرای مــردم ایــران اســت.
مشــارکت حدا کثــری مــردم در انتخابــات ،همــواره
تامیــن کننــده اقتــدار ،امنیــت و منافــع ملــی
ایــران اســامی اســت و همــه مــا وظیفــه داریــم در
انتخابــات شــرکت کنیــم.
ا کنــون کــه در آســتانه برگــزاری ســیزدهمین دوره
انتخابــات ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره
انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
قــرار داریــم ،قطعــا اقشــار مختلــف مــردم ایــران
بــا مشــارکت حدا کثــری در انتخابــات ،حماســه
بزرگــی در  ۲۸خــرداد رقــم خواهنــد زد و موجــب
افزایــش اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران خواهنــد
شــد.
مــردم شــریف اســتان هرمــزگان نیــز همــواره
همــگام بــا دیگــر هموطنــان بــا احســاس
مســئولیت ،حضــور گســتردهای در انتخابــات
داشــتهاند و در ایــن دوره نیــز بــار دیگــر انتخاباتــی
باشــکوه در هرمــزگان خواهیــم داشــت.
آمادگــی کامــل بــرای برگــزاری انتخابــات در سراســر
اســتان هرمــزگان بــا حضــور حدا كثــری مــردم در
پــای صنــدوق هــای رأی وجــود دارد و فرآینــد اخــذ
رأی از ســاعت هفــت صبــح روز جمعــه  ۲۸خــرداد
آغــاز خواهــد شــد.
اینجانــب از مــردم مؤمــن و والیتمــدار اســتان
هرمــزگان دعــوت مینمایــم بــا مشــارکت
حدا کثــری در ســیزدهمین دوره انتخابــات
ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره انتخابــات
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ،بــار دیگــر
حماســه ای باشــکوه از حضــور خــود در انتخابــات
را بــه ثبــت برســانند.
فریدون همتی -استاندار هرمزگان
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شور و مشارکت در انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقالب
تتــر از ســالهای گذشــته اتفــاق
انتخابــات  ،1400متفاو 
خواهــد افتــاد .ویروســی کــه بســیاری از کارهــا را مختــل
کــرد و انتخابــات هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
مســئوالن کشــور تدابیــری مبنــی بــر برگــزاری انتخابــات بــا
لهــای بهداشــتی اندیشــیدند ،حتــی از بیماران
تمــام پروتک 
یشــود تــا تمامــی مــردم
قرنطینــه در خانــه نیــز رای گرفتــه م 
در سرنوشــت کشــور خــود ســهیم باشــند .مقــام معظــم
رهبــری همــواره تا کیــد بــر مشــارکت حدا کثــری مــردم در
انتخابــات دارنــد .در ادامــه بــه ســخنان ایشــان دربــاره
انتخابــات و مشــارکت مــردم در انتخابــات میپردازیــم.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ،رهبــر معظــم انقــاب اســامی
تشــان در دیــدار تصویــری بــا نماینــدگان
در بخشــی از بیانا 
تشــکلهای دانشــجویی در  21اردیبهش ـتماه ،پــس از
تأ کیــد بــر مشــارکت بــاال در انتخابــات« ،انتخــاب مطلــوب و
خــوب» را مــورد تأ کیــد قــرار دادنــد و گفتنــد« :دولتــی بایــد
تشــکیل شــود کــه دارای کفایــت و مدیریــت ،بــا ایمــان،
یهــای داخلــی باشــد
لبریــز از امیــد و معتقــد بــه توانمند 
چــرا کــه ا گــر مســئولین دولتــی ناامیــد باشــند کاری از پیــش
نم ـیرود» .همچنیــن رهبــر انقــاب اســامی تأ کیــد کردنــد:
یتــوان از لحــاظ دفاعــی،
«فــردی کــه معتقــد اســت نم 
سیاســی ،اقتصــادی و تولیــدی کاری در داخــل انجــام داد،
الیــق حکمرانــی بــر مــردم نیســت».
رهبــر انقــاب نکت ـهای نیــز دربــاره نظــر خــود دربــاره حضــور
اشــخاص در انتخابات بیان کردند و گفتند« :بنده در مورد
انتخــاب اشــخاص هیــچ دخالتــی نمیکنــم .در دور ههــای
گذشــته افــرادی کــه قصــد کاندیداتوری داشــتند ،نظــر من را
میپرســیدند کــه میگفتــم «نــه موافقــم نــه مخالفــم» یعنــی
نظــری نــدارم امــا در ایــن دوره گفتــم همیــن مطلــب را نیــز
نمیگویــم».
رهبــر معظــم انقــاب در بخشــی از بیانــات 6خردادمــاه خــود
بــه مســئله انتخابــات ریاســت جمهــوری ،لــزوم مشــارکت
پرشــور مــردم ،هجمــه همیشــگی دشــمن علیــه انتخابــات
و پرداختــن بــه مســائل اصلــی مــردم توســط نامزدهــا اشــاره
کردنــد کــه گزیــده ســخنان ایشــان بــه شــرح زیــر اســت:
تشکر از داوطلبانی که بعد از عدم احراز صالحیت ،از
قانون تمکین کردند
نهــا احــراز
ایشــان ضمــن تشــکر از کســانی کــه صالحیــت آ 
نشــد و نجیبانــه برخــورد و مــردم را دعــوت بــه شــرکت در
انتخابــات کردنــد ،بیــان داشــتند :عــدم احــراز صالحیــت
برخــی افــراد بــه معنــی بیصالحیتــی آنــان نیســت بلکــه بــه
شهــا،
ایــن معناســت کــه شــورای نگهبــان بــا توجــه بــه گزار 
امکانــات و آشــناییهای خــود نتوانســته صالحیــت آن فــرد
را تشــخیص دهــد.
معترضین به شورای نگهبان اهداف مختلفی دارند
ضهــا
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای بــا اشــاره بــه برخــی اعترا 
ضهــا
بــه شــورای نگهبــان خاطــر نشــان کردنــد :برخــی اعترا 
از ســر دلســوزی و بهدلیــل نگرانــی از مشــارکت پاییــن مطــرح
یشــوند ،و برخــی هــم بهدلیــل آنکــه نامــزد مــورد نظرشــان
م 
احــراز صالحیــت نشــده ،گلهمنــد و ناراحــت هســتند کــه بــه

یشــود داشــت ،امــا برخــی بــا اصــل شــورای
نهــا ایــرادی نم 
آ 
نگهبــان مخالفنــد و بــا مطالــب خــود در فضــای مجــازی
و مطبوعــات ،میخواهنــد از ایــن فرصــت بــرای انتقــام از
شــورای نگهبــان اســتفاده کننــد کــه خداونــد از ایــن افــراد
نخواهــد گذشــت.
مشارکت مردم ارتباطی با حضور یک فرد ندارد
یهــا از احتمــال
رهبــر معظــم انقــاب دربــاره برخــی نگران 
مشــارکت پاییــن مــردم در انتخابــات  28خــرداد ،گفتند :من
معتقــدم میــزان مشــارکت مــردم ارتباطــی بــا ایــن اســم یــا آن
اســم نــدارد بلکــه مــردم بهدنبــال فــردی هســتند کــه دارای
مدیریــت و اراده قــوی و کارآمــدی بــاال بــرای حــل مشــکالت
کشــور باشــد.
مشکالت اصلی مردم
بهگونهای دیگر جلوه داده نشود
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای بــا اشــاره بــه برخــی اظهارنظرهــا
مبنــی بــر اینکــه نامزدهــا بایــد در مناظــرات دیدگا ههــای
خــود را دربــاره فضایمجــازی و سیاســت خارجــی اعــام
نهــا جــزء مســائل مــردم نیســت.
کننــد ،تأ کیــد کردنــد :ای 
مســئله مــردم «بیــکاری جوانــان ،معیشــت طبقــات ضعیــف
یشــکند.
و مافیــای واردات» اســت کــه کمــر تولیــد را م 
تبیین راه دستیابی به سعادت کشور
ایشــان بــا تأ کیــد بــر اینکــه بایــد کســی مســئول قــوه مجریــه
شــود کــه مســائل و مشــکالت اصلــی مــردم را بدانــد و بتوانــد
نهــا را حــل کنــد ،گفتنــد :در چنیــن صورتــی ،کشــور بــه
آ 
معنــی واقعــی کلمــه ســعادتمند خواهــد شــد.
دشمنان  42سال است که
علیه انتخابات میکوشند
مقــام معظــم رهبــری همچنیــن بیــان داشــتند :در ایــن
 42ســال دســتور کار تبلیغاتــی دشــمنان اینگونــه بــوده کــه
قبــل از انتخابــات میگوینــد مــردم شــرکت نخواهنــد کــرد،

نقش حیاتی آرای مردم در سرنوشت کشور
کمتــر از  2روز مانــده بــه برگــزاری انتخابــات فضــای
ً
اســتانها تقریبــا انتخاباتــی شــده اســت .برنامههــای
تقویــم انتخابــات در حــال اجــرا بــوده ،ســتادهای انتخاباتــی
شــکلگرفته و همچنــان تــب تبلیغــات مجــازی داغ
اســت .همچنیــن آخریــن مناظــره کاندیــدای ریاســت
جمهــوری روز شــنبه 22خردادمــاه در ســاعت  17انجــام
شــد .مســئوالن ســتاد انتخابــات تمــام تــاش خــود را
ب ـهکار گرفتهانــد تــا در  28خــرداد مــاه انتخاباتــی پرشــور
و بــا مشــارکت حدا کثــری مــردم برگــزار کننــد تــا بــار دیگــر
توطئــه دشــمنان بــرای تفرقهافنکنــی و جلوگیــری از حضــور
مــردم پــای صندوقهــای رأی بــا شکســت مواجــه شــود.

کاندیــدا وعدههایشــان را از وا کسیناســیون همگانــی
لکــردن معضــل بیــکاری ،بــه گــوش مــردم
گرفتــه تــا ح 
رســاندند .مــردم بــا دیــدن مناظرههــای داوطلبیــن ریاســت
جمهــوری ،میتواننــد تصمیــم درســت و آ گاهانــهای
دربــاره داوطلــب مــورد نظــر خــود بگیرنــد .مردمــی کــه از
بیــکاری ،مشــکالت اقتصــادی و کرونــا بــه تنــگ آمدهانــد،
تمــام چشــم امیدشــان بــه ایــن اســت کــه بــا آمــدن رئیــس
جمهــور جدیــد ،نیمــی از ایــن مشــکالت کمرنــگ یــا بــه
طــور کامــل محــو میشــود .بحــث داغ ایــن روزهــای
مــردم دربــاره مشــارکت در انتخابــات و انتخــاب بهتریــن
کاندیــد اســت .یکــی از شــهروندان بندرعبــاس دربــاره

بعــد از شــرکت مــردم در انتخابــات میگوینــد انتخابــات
یشــده بــوده و در مــورد فــرد انتخــاب شــده بــه
مهندس 
عنــوان رئیسجمهــور هــم میگوینــد او اختیــاری نــدارد.
انتخابات تبدیل به صحنه جنگ قدرت نشود
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای در ادامــه بیانــات خــود نامزدهــا
را از تبدیــل کــردن انتخابــات بــه «صحنــه جنــگ قــدرت و
برخوردهــای اهانتآمیــز» مشــابه آنچــه در آمریــکا و بعضــی
نهــا اســت ،بر
کشــورهای اروپایــی معمــول و مایــه آبروریــزی آ 
حــذر داشــتند و گفتنــد :در گذشــته نیــز هــرگاه در مناظر ههــا
شهــای تخریبــی،
و برنام ههــای انتخاباتــی از اینگونــه رو 
تهمتزنــی و ترســاندن مــردم از رقیــب اســتفاده شــد ،کشــور
ضــرر کــرد.
یادآوری آزمون تلخ سال 1388
ایشــان همچنیــن تأ کیــد کردنــد :نبایــد انتخابــات و
جمهوریــت را تــا وقتــی قبــول داشــت کــه بــه نفــع مــا باشــد
و ا گــر بــه نفــع دیگــری شــد بگوییــم آن را قبــول نداریــم کــه
متأســفانه آزمــون تلخــی از ایــن قضیــه در ســال  88در تاریــخ
انتخابــات باقــی مانــد.
شرکت در انتخابات حق مردم است
رهبــر انقــاب اســامی خطــاب بــه عمــوم مــردم بیــان کردنــد:
یشــود امــا اثــر آن تــا چنــد
انتخابــات در یــک روز انجــام م 
ســال باقــی میمانــد بنابرایــن بــا شــرکت در انتخابــات کــه
متعلــق بــه خــود شــما اســت ،از خداونــد بــرای رأی دادن بــه
کســی کــه شایســته ایــن مســئولیت اســت کمــک بخواهیــد.
تشویقکنندگان به عدم مشارکت ،دلسوز نیستند
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای در ادامــه تأ کیــد کردنــد :کســانی
کــه مــردم را از رفتــن پــای صنــدوق رأی منــع و القــاء بیفایــده
بــودن انتخابــات را میکننــد ،دروغ میگوینــد کــه دلســوز
نهــا اعتنــا نکنیــد.
مــردم هســتند ،بنابرایــن بــه حــرف آ 
منابــع :خبرآنالیــن /تســنیم

انتخابــات میگویــد «:مشــارکت مــردم در انتخابــات و رای
آنهــا ،باعــث اتحــاد و یکپارچگــی قومیتهــای مختلــف
م َ
یشــود ،همچنیــن بــا رای خــود نشــان میدهنــد کــه
سرنوشــت کشــور برایشــان حائــز اهمیــت اســت» .پــای
صحبــت مــردم کــه مینشــینی از وعدههــای کاندیــدای
مــورد نظــر خــود ســخن میگوینــد و ســعی در متقاعــد کــردن
یکدیگــر دارنــد .یکــی دیگــر از شــهروندان میگویــد «:مــردم
هرمــزگان ،همیشــه شــور و اشــتیاق خــود را نســبت بــه
انتخابــات نشــان دادن و همــواره در پــای صندوقهــای
رای حاضــر بودنــد .شــرکت در انتخابــات ،یعنــی مشــتی بــر
دهــان دشــمنان و محکمکــردن بنیــاد جمهــوری اســامی
ایــران .مــن بــا شــرکت در انتخابــات بــه دنیــا ثابــت خواهــم
کــرد کــه مــردم ایــران ،همیشــه در صحنــه نبــرد پیــروز
هستند».
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انتخاب سرنوشت ساز پیش رو از نگاه نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

اولویت اول رئیس جمهور آینده
حل مشکالت معیشتی باشد

نماینــده ولــی فقیــه در هرمــزگان در طــرح رســانهای
دعــوت و جشــن انتخابــات هرمــزگان بــا بیــان اینکــه همــه
کاندیــدا خــوب هســتند امــا مــردم بهتریــن را انتخــاب مــی
کنند،گفــت :کشــور بایــد بــه اهلــش وا گــذار شــود .رئیــس
جمهــور مــا بایــد یــک فــرد شــجاع باشــد .چــرا کــه نماینــده
مــردم و ملــت شــجاع اســت .رئیــس جمهــور بایــد دوســت
و دشــمن را خــوب تشــخیص دهــد چــرا که امــروز جمهوری
اســامی دشــمن فــراوان دارد .امــروز مطالبــه مــردم بحــث
اقتصــاد کشــور و معیشــت مــردم اســت.
بــه گــزارش صبــح ســاحل" ،محمــد عبــادی زاده" در طــرح
رســانهای دعــوت و جشــن انتخابــات هرمــزگان گفــت:
مســئلهی انتخــاب در نظــام جمهــوری اســامی یکــی از
اصــول مهــم و مترقــی در قانــون اساســی اســت .صحــه
گذاشــتن بــه آرا مــردم و افــکار عمومــی مــردم و مشــارکت دادن
انهــا در سرنوشــت خودشــان یکــی از چیزهایــی اســت کــه در
نظــام جمهــوری اســامی دیــده شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــام خمینــی (ره) زمانــی کــه ســنگ بنــای
جمهــوری اســامی ایــران را پایــه گــذاری کردنــد ،اعــام کردند
کــه جمهــوری اســامی ایــران نــه یــک کلمــه کــم نــه یــک کلمه

زیــاد ،اضافــه کــرد :در مکتــب حیــات بخــش اســام همیشــه
آرا مــردم بــه عنــوان عامــل اصلــی مقبولیــت جامعــه و پذیــرش
حا کمــان توســط مــردم ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .حتــی
در حا کمیــت امیرالمومنیــن ایــن را شــاهد بودیــم.
عبــادی زاده گفــت :مــردم مــا در ایــن ســال هــا توجــه داشــتند
کــه شــورای نگهبــان از مجموعــه افــرادی کــه ثبــت نــام میکند
افــراد صالــح را احــراز صالحیــت میکنــد .در واقــع شــورای
نگهبــان انتخــاب ســالم میکنــد مــردم انتخــاب اصلحــه مــی

نهــا را انتخــاب
کننــد و ایــن متفــاوت اســت .مــردم مــا بهتری 
مــی کننــد .طبیعتــا مــا در این مســئله ا گــر به فرمایشــات رهبر
و امــام مراجعــه کنیــم تکلیــف مــا را در انتخــاب اصلــح روشــن
کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران شــجاعت خــودش را بــه رخ
جهــان کشــیده بنابرایــن رییــس جمهــور نیــز بایــد شــجاع
باشــد ،اضافــه کــرد :یــک رییــس جمهــور بایــد اداره کشــور
را بلــد باشــد .مــا درکشــور بیــش از آن چیــزی کــه بــه یــک
متخصــص در یــک رشــته نیــاز داشــته باشــیم بــه یــک
مدیریــت خــوب نیــاز داریــم .رییــس جمهــور بایــد توانمنــدی
اداره کشــور و جمــع کــردن متخصصــان را داشــته باشــد.
عبــادی زاده بــا تا کیــد بــر اینکــه کشــور ایــران امــروز درپیــچ
تاریخــی قــرار دارد ،گفــت :دغدغــه امــروز مــردم مــا معیشــت و
ســفره مــردم اســت .طبیعتــا انتظــار مــردم رفــع مشــکل رونــق
تولیــد و معیشتشــان اســت .امــروز اولویــت مــردم و مقــام
معظــم رهبــری رفــع مشــکل اقتصــاد کشــور و معیشــت مــردم
اســت .یکــی از معیارهایــی کــه از همــه مهمتــر اســت تقــوای
رییــس جمهــور یــک کشــور اســت چــرا کــه بودجــه کشــور بــه
دســت رییــس جمهــور اســت .

استاندار هرمزگان:

لبیک بهفرمان رهبری یعنی حضور در روز انتخابات
اســتاندار هرمــزگان بــا بیــان اینکــه
انتخابــات مهمتریــن ارزش از مجموعــه
شهــای انقــاب اســامی اســت،
ارز 
گفــت« :انتخابــات ایــن حــق را بــه
مــردم داده اســت کــه بــا حضــور پــای
قهــای رای آیند هشــان را
صندو 
مشــخص کننــد .تمــام ارکان ایــن کشــور
مســتقیم یــا غیرمســتقیم از طریــق رای
مــردم شــکل میگیــرد .مــردم حتمــا
اهمیــت انتخابــات را واقــف هســتند .ایــن
میــراث گرانبهــای امــام و شهداســت.
میراثــی کــه همــه در مقابلــش تکلیــف
داریــم و باید مشــارکت کنیم .حضورمان
را بایــد بــه جامعــه جهانــی نشــان
بدهیــم .نشــان دهیــم بــا داشــتن تنــوع
فکــری ،ملــت یکپارچ ـهای هســتیم».
«فریــدون همتــی» افــزود« :نزدیــک
چهــار ســال از آغــاز خدمتــم در هرمــزگان
میگــذرد .وجــدان و خــدای خــود را شــاهد
میگیــرم کــه در ایــن مــدت لحظ ـهای از
تــاش بــرای اســتان دریــغ نکــردهام .شــما
مــردم از مــن انتظــار داشــتید شــب و روز
وقــت بگــذارم ،پیگیــر حقوقتــان و توســعه
اســتان باشــم .خــدا میدانــد در انجــام
ایــن امــور کوتاهــی نکــردم و نــزد وجدانــم
احســاس بــدی نــدارم .مــن هــم از شــما
مــردم اســتان هرمــزگان یــک درخواســت
دارم ،آن هــم حضــور حدا کثــری در روز
انتخابــات اســت .بــه گون ـهای کــه اســتان
هرمــزگان رتبــه اول مشــارکت را در بیــن
اســتانهای کشــور بــه نســبت جمعیــت
بدســت آورد».
وی عنــوان کــرد« :از بــرادران اهــل تشــییع،
اهــل تســنن ،علمــا ،نخبــگان ،مــردم شــهر
و روســتا میخواهــم همــه بــه فرمــان و
درخواســت رهبــری بــرای مشــارکت لبیــک

بگوییــم .مشــارکت تضمیــن کننــده امنیت
کشــور اســت .مخصوصــا مــا کــه در هرمــزگان
عزیــز و در جــوار تنگــه هرمــز هســتیم .ایــن
امنیــت را بیشــتر احســاس میکنیــم.
بنابرایــن حضــور شــما مــردم یعنــی
اقتــدار بخشــیدن بــه کشــور .انتظــار دارم
مــردم عزیزمــان بــا مشــارکت بــاال در پــای
صندوقهــای رای حضــور پیــدا کننــد .مــن
نیــز قــول میدهــم تــا آخریــن دقیقـهای کــه
در ایــن اســتان مســئولیت دارم از هیــچ
کوششــی بــرای توســعه هرمــزگان دریــغ
نکنــم».
اســتاندار هرمــزگان بــا اشــاره بــه اینکــه
اســتانداریها از چنــد مــاه قبــل بــرای
انتخابــات آمــاده شــدهاند ،اضافــه کــرد:
«هم ـهی عوامــل مــورد نیــاز بــرای اخــذ
رای مــردم مهیــا شــده اســت .امنیــت،
آرامــش ،مشــارکت بــاال و ســامت
انتخابــات مولفههایــی اســت کــه بایــد
در برگــزاری انتخابــات از ســوی مجریــان،
ناظریــن و تامیــن کننــدگان امنیــت رعایــت
شــود .بــدون جانــب داری از رای مــردم
امان ـتداری کنیــم .تــک تــک رایهــا

امانــت هســتند».
وی اضافــه کــرد« :بیــش از  ۳۴هــزار نفــر در
فرآینــد برگزاری انتخابات در سراســر اســتان
فعــال هســتند .در هــر شــعبه  ۲۲تــا  ۲۵نفــر
عوامــل اجرایــی ،نظــارت و تامیــن کنندگان
امنیــت حضــور دارنــد .حــدود هــزار و ۵۵۴
شــعبه داریــم .هــزار شــعبه ثابــت و بقیــه
ســیار در ســطح شــهرها و روستاها هستند.
بــا وجــود کرونــا آمادگــی کامــل از هرجهــت
بــرای برگــزاری انتخابــات وجــود دارد .بــرای
حفــظ ســامت مــردم صندوقهــا و ســاعت
اخــذ رای { ۶صبــح تــا  ۱۲بامــداد} را افزایــش
دادیــم».
همتــی بــا بیــان اینکــه ا کثــر برگــزار
کننــدگان انتخابــات معتمدیــن مــردم
هســتند ،گفــت« :در ایــن زمینــه هم ـهی
ســازماندهیها ،پیــش بینیهــا ،تــدارکات
و پشــتیبانیها بــرای برگــزاری انتخابــات
باشــکوه و در شــان مــردم و نظــام انجــام
گرفتــه اســت».
اســتاندار هرمــزگان تصریــح کــرد« :در
بندرعبــاس بــرای اولیــن بــار انتخابــات
شــورای شــهر صــد درصــد الکترونیکــی

انجــام مــی شــود .شــمارش هــم بــه صــورت
الکترونیکــی اســت و دســت دخالتــی در
ایــن زمینــه نــدارد .بــه همیــن علــت نتیجــه
آرا شــورای شــهر در بندرعباس ســریعا اعالم
میشــود».
همتــی عنــوان کــرد« :جامعــه جهانــی امــروز
بــه ایــن انتخابــات چشــم دوختــه اســت
امــا دشــمن هنــوز مــردم مــا را نشــناخته
اســت .علــی رغــم تبلیغــات گستردهشــان
بــرای ایجــاد بیتفاوتــی در مــردم ایــران،
امیــدوارم شــاهد صفهــای طوالنــی
باشــیم .کشــورمان را خــوب اداره کردیــم.
ایــن تحریمهــا بــه هرکشــور دیگــری تحمیــل
میشــد شــش مــاه بیشــتر دوام نم ـیآورد.
مــردم ایــران در ایــن عرصــه پیــروز شــدند.
مــا همیــن کــه توانســتیم مشــاغل موجــود
را در دوران کرونــا حفــظ کنیــم و هرهفتــه
طر حهــای زیربنایــی بــزرگ را افتتــاح
کنیــم ،یعنــی پیــروز هســتیم .کشــور بــرای
نخســتین بــار بــدون ارز نفتــی اداره شــد.
بایــد بــه ایــن مــوارد نیــز توجــه کــرد».
اســتاندار هرمــزگان بــا بیــان اینکــه بایــد
موفقیتهــا را برجســته کنیــم ،اضافــه کــرد:
«مــردم هرمــزگان در انتخابــات شــاهکار
میکننــد .مشــارکت آنهــا در کشــور
میدرخشــد .انتظــار مشــارکت بــاالی ۷۰
درصــد را داریــم .انشــاهلل  ۲۸خــرداد پربــار
و دشــمن شــکن را شــاهد خواهیــم بــود
و مــردم صفهــای طوالنــی را تشــکیل
خواهنــد داد .انتخــاب فــرد اصلــح یــک
تکلیــف اســت .دولــت جدیــد وقتــی بــا رای
بــاال مــردم انتخــاب شــود ،قــدرت داخلــی و
بیــن اللمل ـیاش بیشــتر میشــود .حضــور
یکپارچــه یعنــی امنیــت آینــده .وعــده
دیدارمــان جمعــه  ۲۸خــرداد مــاه ،۱۴۰۰
پــای صندوقهــای رای».
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مدیر حوزه علمیه اهل سنت بندرلنگه:

انتخابات تجلی
جمهوریت نظام و تجلی
همدلی در کشور است
شــیخ «محمــد امینــی» مدیــر حــوزه علمیــه اهــل
ســنت بندرلنگــه در جشــن بــزرگ انتخابــات در
اســتان هرمــزگان از همدلــی و مشــارکت بــرادران
اهــل ســنت در ایــن دوره از انتخابــات ســخن گفت.
بــه گــزارش صبــح ســاحل ،انتخابــات یــک روز اســت
ومشــارکت مــردم در آن امــری بســیار مهــم اســت،
اســتان هرمــزگان از لحــاظ همدلــی بیــن بــرادران
شــیعه و ســنی الگــو اســت .اهــل ســنت و تشــییع
بــا هــم در ایــن انتخابــات حضــور پیــدا میکننــد بــا
هــم تــاش میکننــد و در مجالــس حضــور خواهنــد
داشــت .همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری
فرمودنــد :انتخابــات یــک روز اســت و تاثیــر آن در 4
ســال آینــده در جامعــه نمایــان خواهــد شــد.
وی در مــورد درصــد مشــارکت مــردم اهــل ســنت در
ایــن انتخابــات گفــت :انتخابــات تجلــی جمهوریــت
نظــام و تجلــی همدلــی بیــن آحــاد مــردم هــم شــیعه
و هــم اهــل ســنت اســت و مــردم حتمــا حضــور
خواهنــد داشــت .مــا بــا حضــور در ایــن مراســمات
وحــدت و همدلــی و همافزایــی مــان را نشــان
میدهیــم .اهــل ســنت در انتخابــات امســال نیــز
هماننــد گذشــته همراهــی خــود را بــا نظــام نشــان
میدهنــد.
امینــی در ادامــه گفــت :اهــل ســنت همیشــه
دوشــادوش اهــل تشــیع در تمــام عرصــه حضــور
داشــته و در ایــن برهــه از زمــان اخبــار را در سراســر
ایــران دنبــال میکنیــم و قطعــا اهــل ســنت در ایــن
انتخابــات مشــارکت پررنگــی خواهنــد داشــت.
چــرا کــه کســی کــه عهــده دار ایــن دولــت خواهــد
بــود و آن شــخصی کــه بــا انتخابــات دقیــق و اصلــح
مــردم و بــا حدا کثــر آرای مــردم انتخــاب شــود در
ایجــاد تحــول و برطــرف کــردن نابســامانی هــا و
مشــکالت مــردم ســعی خواهــد کــرد و مشــارکت
بیشــتر مــردم انگیــزهی بیشــتری را بــه همــراه
خواهــد داشــت.
اهــل ســنت در ایــن انتخابــات نیــز حضــور پررنگــی
خواهنــد داشــت و بــا همدلــی و همبســتگی بــه
رشــد  ،پیشــرفت و اقتــدار کشــور کمــک خواهنــد
کــرد.
ایــن جامعــه نبایــد تحــت تاثیــر اتفاقاتــی کــه مانــع
از رای دادن آنهــا میشــود قــرار بگیــرد و بایــد بداننــد
آنهایــی کــه بــا صنــدوق رای قهــر میکننــد بازنــده
ایــن میــدان هســتند و کســی راضــی نخواهــد بــود
بــه خــود و جامعــه خــود ضربــه وارد کنــد پــس از حق
قانونــی خــود اســتفاده کنیــد و از بیــن کاندیدهــا
کســی کــه از همــه اصلــح تــر اســت را انتحــاب کنیــد
تــا خدمتــی بــه ایــن نظــام انجــام شــود کــه ایــن
خدمــت در پیشــگاه خداونــد زایــل نخواهــد شــد.
امینــی گفــت :در شــرایط حساســی کــه ا کنــون
کشــور در آن قــرار دارد و در ایــن تهدیــد هــا و تحریــم
هــا و همبســتگی هــای کشــورها بــرای ضربــه زدن
بــه مــا هســتند مــردم مــا بایــد بایــد واقــع بین باشــند
و شــرایط و ظرفیــت هــا را در نظــر داشــته باشــند.
وی در پایــان افــزود :جوانــان مــا بایــد بــه ایــن
خودبــاوری برســند کــه آنهــا امیــد آینــده ایــن
جامعــه هســتند ،آنهــا ســرمایه اصلــی امــت اســامی
هســتند بنابرایــن بایــد پرچــم دار اتفاقــات مثبــت
در جامعــه باشــند .جوانــان بایــد پیشــتاز ایــن
انتخابــات باشــند .مــا دیــدگاه هــا و انتقاداتآنهــا
را گــوش میدهیــم و بررســی میکنیــم .جوانــان
بداننــد مــا در عرصــه هــای مختلــف انتقــاد هایــی را
بــه جــان میخریــم تــا راه را بــرای رشــد و پیشــرقت
جوانــان فراهــم ســازیم .تــا بــا هــم بتوانیــم ایــران را
بســازیم.
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رئیس ستاد انتخابات هرمزگان تاکید کرد

َ
نه به انفعال در انتخابات

«علــی رئوفــی» ،رئیــس ســتاد انتخابــات هرمــزگان
در نشســت خبــری یکشنب هشــب { ۲۳خردادمــاه}،
آخریــن وضعیــت اســتان را در چنــد روز منتهــی بــه
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــورای شــهر
و روســتاها تشــریح کــرد.
افزایش تایید صالحیت شدههای شورای شهر
«علــی رئوفــی» ،رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان
هرمــزگان در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گفت:
تهــای شــورای شــهر تغییــر کــرده
«آمــار تاییــد صالحی 
اســت و در فاصلــه زمانــی  ۱۰صبــح تــا  ۸شــب روز
یکشــنبه  ۲۳خــرداد ،ســه نفــر از داوطلبــان شــورای
شــهر اســتعفا دادنــد و دو نفــر نیــز تائیــد صالحیــت و
اضافــه شــدند ۱۶ .نفــر نیــز بــه تعــداد تاییــد صالحیــت
شــدههای روســتایی اضاف هشــده اســت .آخریــن
آمــار تاییــد صالحیــت شــدهها بدیــن گونــه اســت کــه
 ۶۷۰داوطلــب در  ۴۵شــهر اســتان رقابــت خواهنــد
فهــا از
کــرد» .رئوفــی اضافــه کــرد« :چــون انصرا 
طریــق ســامانه اســت ،ممکــن اســت در روزهــای
آتــی هــم افــرادی اســتعفا بدهنــد یــا تائیــد صالحیــت
شــوند .هرچنــد کــه نتیجــه نهایــی تاییدصالحیــت
آخریــن تاریخــش  ۱۷تــا  ۱۹خــرداد بــود .ســامانه تــا
 ۲۷خــرداد بــرای انصــراف داوطلبــان بــاز اســت».
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان هرمــزگان اضافــه کــرد:
«علیرغــم هم ـهی نظرســنجیهایی کــه در جامعــه
یشــود و مشــارکت را بــاالی  ۴۰درصــد اعــام
انجــام م 
کردنــد؛ امــا بنــده بیشــتر از ایــن خوشبیــن هســتم.
 ۴۳ســال از عمــر انقــاب گذشــته اســت ،مــردم در
شــرایط بســیار ســختتر از امــروز ایــن ملــت شــریف
در روزهــای حســاس انقــاب پــایکار بودنــد .مــردم
ازلحــاظ سیاســی بلــوغ فکــری خــود را نشــان دادنــد.
کرونــا بهانـهای نیســت کــه مــردم کشــور نتواننــد در روز
انتخابــات حماســه خلــق کننــد».
رأی کرونا مثبتها نیز اخذ میشود
علــی رئوفــی بــا بیــان اینکــه تمهیــدات الزم بــرای
لهــای بهداشــتی در روز انتخابــات
رعایــت پروتک 
برقــرار اســت ،تصریــح کــرد ۱۵ « :درصــد شــعب اخــذ
رأی در اســتان افزایــش پیــدا کــرد ه و مــدارس و
مســاجد بــزرگ بــرای ایــن امــر انتخــاب شــده اســت.
انتخابــات شــورای شــهر بندرعبــاس بــه صــورت
الکترونیکــی در  ۱۹۸شــعبه بــا  ۶۲۰صنــدوق انجــام
یشــود .در هــر شــعبه یــک ناظــر بهداشــتی حضــور
م 
دارد .توصی همــان بــه مــردم ایــن اســت کــه در
ســاعتهای اولیــه روز بــرای رأی دادن ،حضــور پیــدا
کننــد .بــه گفتــه رئوفــی ،بیــش از  9هــزار نفــر امنیــت
انتخابــات را در اســتان تامیــن میکننــد» .رئوفــی
در ادامــه اظهــار کــرد« :در شهرســتان حاجیآبــاد
 ۲۰نقطــه صعــب العبــور داریــم در مینــاب  ۱۵نقطــه،
در بشــا گرد  ۳۵نقطــه و در جزایــر ابوموســی و کیــش
هــم همینطــور .بــرای مناطــق صعبالعبــور اســتان،
لهــای شاســی بلنــد
قهــای ســیار و اتومبی 
از صندو 
اســتفاده خواهیــم کــرد .در جزایرمــان از شــناورهای
نظامــی ،در صورتــی کــه هــوا نامســاعد باشــد از
یشــود .نــه اینکــه مــردم بــه
بالگــرد اســتفاده م 
قهــا مراجعــه کننــد بلکــه مــا بــه مــردم مراجعــه
صندو 
مــی کنیــم .حتــی کســانی کــه قرنطینــه هســتند،
قهــای ســیار اخــذ رأی حضــور پیــدا خواهنــد
صندو 
یشــود» .رئیــس ســتاد
یشــان را اخــد م 
کــرد و را 
انتخابــات اســتان هرمــزگان بــا اشــاره بــه اینکــه ذات
انتخابــات همــراه بــا چالــش و حاشــیه اســت ،بیــان
کــرد« :انتخابــات در شــهر بندرعبــاس بــا توجــه بــه
اینکــه پایــگاه اقتصــادی جنــوب اســت و شــهرداری
هــم اهمیــت خاصــی دارد ،همــواره بــا حاشــیههایی
همــراه بــوده اســت .در ایــن دوره بســیاری از افــرادی
کــه حاشی هســاز بودنــد یــا انصــراف دادنــد یــا رد
صالحیــت شــدند.
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حق رای دارم ،پس هستم
شــویم بــا چــه همتــی قصــد دارنــد مــا را از
صنــدوق آرا دور کننــد .رأی میدهیــم زیــرا
سرنوشــتمان برایمــان اهمیــت دارد و در
بــازی دشــمنان خونــی کشــور قــرار نگیریــم.

نا کارآمــدی دولــت یازدهــم و دوازدهــم
یهــای فراوانــی در
باعــث ایجــاد نارضایت 
بیــن مــردم شــد بــه طــوری کــه مســائلی
ماننــد کاهــش ارزش پــول ملــی ،تــورم
بــی ســابقه و کمبــود کاالهــای اساســی
داد بســیاری از مــردم را درآورد .ایــن
نا کارآمــدی باعــث شــد دشــمن بــه
واســطه غــول رســانهای خــود بــر موضــوع
عــدم مشــارکت در انتخابــات بدمــد؛
ً
موضوعــی کــه دود آن صرفــا بــه چشــم
مــردم خواهــد رفــت و دشــمنان را بیش از
پیــش شــاد میکنــد .هــر ایرانــی حــق رای
دارد .بــا انتخــاب صحیــح و تغییــر بانیــان
یتــوان در شــرایط
وضعیــت کنونــی م 
بهتــری در کشــور ایجــاد کــرد و امیــد را بــه
مــردم بازگردانــد.
رای میدهیم چون امید داریم
ایــن بــار جنــگ تبلیغاتــی دشــمن پــس از
اعــام نامزدهــای تأییــد صالحــت شــده
بیشــتر شــد .رســانههای بیگانــه ســعی
کردنــد علــت عــدم حضــور احتمالــی مــردم
را بــر گــردن شــورای نگهبــان بیندازنــد در
حالــی کــه مــردم از نا کارآمــدی دولــت فعلــی

گالیههــای بســیار شــدیدتری دارنــد .عــدم
احــراز صالحیــت عامــان وضــع موجــود
رســانههای دشــمن را بــر ایــن واداشــت
کــه عــاوه بــر تشــویق بــه عــدم حضــور ،یکــی
از نهادهــای اساســی کشــور را نیــز مــورد
هــدف قــرار دهند.ا کنــون کمتــر از چنــد
روز دیگــر بــه رأیگیــری باقــی مانــده و طبــق
نظرســنجیها هــر روز میــزان تمایــل مــردم
بــه شــرکت در انتخابــات بیشــتر میشــود.
حضــور در انتخابــات یــک وا کنــش
سیاســی و اجتماعــی اســت کــه میتوانــد
آثــار فراوانــی را بــر جــای بگــذارد .انتخــاب
صحیــح نیــز اهمیــت دارد زیــرا مشــکالت
فعلــی بــه دلیــل همیــن انتخــاب نادرســت
بــوده اســت .عــدم شــرکت در انتخابــات
ارتباطــی بــا اعــام اعتــراض به وضــع موجود
نــدارد .رأی نــدادن یــک بــی تفاوتی نســبت
بــه جامعــه و آینــده خــود و خانــواده اســت
و نمیشــود از آن برداشــت اعتراضــی
کــرد .ا گــر بــه وضــع موجــود اعتراضــی
ً
هســت کــه دقیقــا بــه حــق نیــز اســت ،بایــد
ضمــن مشــارکت در انتخابــات فــردی را
برگزینیــم کــه بتوانــد شــرایط موجــود را
تغییــر دهــد.

حضور برای ایجاد تغییر
رأی دادن بــه افــراد کارآمــد و تشــکیل
دولتــی قــوی کــه آرای مردمــی زیــادی
دارد میتوانــد در رفــع ســریعتر مشــکالت
مؤثــر باشــد زیــرا همــواره در همــه جــای
دنیــا دولــت قــوی بــا پشــتوانه مــردم شــکل
میگیــرد و در صورتــی کــه ایــن پشــتوانه
وجــود نداشــته باشــد دولــت نیــز بــرای ارائــه
راه کارهــای خــود دســتش بــاز نخواهــد بــود
و ممکــن اســت بــه اهــداف پیــش بینــی
شــده نرســد .عــدم رأی دادن یعنــی اجــازه
دهیــم عــدهای بــرای مــا تصمیــم بگیرنــد
کــه ایــن امــر بــه هیــچ وجــه توجیــه عقلــی و
ً
منطقــی نخواهــد داشــت .اتفاقــا بــه دلیــل
اعتــراض بــه وضــع موجــود رأی خواهیــم
داد تــا بــا تمــام وجــود بگوییــم از عامــان
وضــع موجــود گریزانیــم و نمیخواهیــم
سرنوشــتمان بــاری دیگــر بــه دســت
ایــن افــراد رقــم بخــورد .بــر چــه کســی
پوشــیده اســت کــه رســانههایی ماننــد
بــی بــی ســی و ایــران اینترنشــنال صبــح
تــا شــب بــرای مشــکالت مــردم ایــران
خوشــحالی میکننــد؟ فقــط کافیســت
دقایقــی از ایــن شــبکهها را دیــد تــا متوجــه

مصونیت از طمع دشمنان
چــرا بایــد افــراد یــک جامعــه حــق رأی را از
خــود دور کننــد؟ ایــن اتفــاق زمانــی باید رخ
دهــد کــه اصــل حکومــت طاغــوت بــوده و
افــراد داوطلــب نیــز همگــی فاســد هســتند
کــه در ایــن شــرایط رأی نــدادن یــک
اعتــراض اســت امــا وقتــی افرادی پا کدســت
و دارای برنامــه در بیــن داوطلبــان وجــود
دارنــد چــرا نبایــد رأی دهیــم؟ رأی نــدادن
یــک اشــتباه اســتراتژیک اســت؛ مــا مــردم
از رأی اشــتباه خــود در دوره گذشــته
گالیــه داریــم و آن را بایــد اصــاح کنیــم.
نبایــد همــواره دنبــال مقصــر کــردن دیگــری
باشــیم؛ در دوره قبــل بــا وعدههــای
پــوچ رأی دادیــم و حــال بایــد بــا انتخــاب
درســت در جهــت حــل مشــکالت گام
برداریــم .مشــارکت نداشــتن در انتخابــات
اشــتباه بزرگتــر از رأی اشــتباه اســت؛ زیــرا
ا گــر رأی اشــتباه دهیــم ممکــن اســت از
درون کشــور مشــکالت فراوانــی برایمــان
ایجــاد شــود امــا حداقــل از طمــع دشــمنان
خارجــی بــه دوریــم امــا ا گــر مشــارکت
پاییــن باشــد یقیــن بدانیــم دشــمنان
بــرای مــا برنامههــا خواهنــد چیــد.
نبایــد فریــب برخــی رســانههای خارجــی
و برخــی گروههــای داخلــی ضــد مــردم
ً
را بخورنــد؛ زیــرا قطعــا مشــارکت پاییــن
بــه ضــرر مــردم و آینــده کشــور رقــم
خواهــد خــورد .تــک تــک آرا مــردم میتوانــد
قــدرت نظــام ،دولــت و مــردم را بیشــتر
کنــد لــذا عــاوه بــر حضــور در پــای
صندوقهــای رأی ،بایــد آشــنایان
و دوســتان خــود را نیــز بــرای حضــور
حدا کثــری ترغیــب کنیــم.

وظایف وزارت کشور ایجاد شور،نشاط و مشارکت مردم در انتخابات
یشــویم ،کشــور
هرچــه بــه ایــام انتخابــات نزدیــک م 
نیــز بیشــتر رنــگ و لعــاب انتخابــات بــه خــود میگیــرد.
از راهانــدازی ســتادهای انتخاباتــی داوطلبــان شــوراها و
همچنیــن کاندیداهــای ریاســت جمهــوری گرفتــه تــا کمپیــن
شهــای مختلــف ،باعــث شــده تنــور انتخابــات هــرروز
و پوی 
گر متــر شــود .فرمانــداران بــرای مهیاســازی فضــای مناســب
انتخابــات ابزارهــا ،امکانــات و اختیاراتــی قانونــی دارنــدو بایــد
از اختیــارات قانونــی خــود نهایــت اســتفاده را ببرند زیــرا ایجاد
شــور ،نشــاط و مشــارکت اجتماعــی و سیاســی از وظایــف
وزارت کشــور درجامعــه اســت.
بشــدهاند
در بســیاری از اســتانها مســئوالن ســتادها منصو 
و در بعضــی دیگــر از اســتانها تشــکلهای سیاســی و مردمــی
فعالیتهایــی بــرای پررونــق کــردن انتخابــات و مشــارکت
سیاســی شــروع کردهانــد .کارزار انتخابــات طــی ســالهای
اخیــر بــا فضــای مجــازی نیــز آمیخت هشــده تــا پیشــرانهای
مهمــی در پرشــورتر شــدن انتخابــات باشــند.
تهــا و انســدادها ،بــا
جریــان اصالحــات علیرغــم محدودی 
همــه ظرفیــت خــود بــرای برگــزاری یــک انتخابــات پرشــور و
ســازنده وارد میــدان خواهــد شــد.
فرمانــداران بایــد بــا ایجــاد تعامــات منطقــی و قانونــی در
چهــار چــوب قانــون شــرایط را بــه گونــه ای مهیــا کننــد کــه

همــه موظــف و مکلــف بــه اجــرای آن شــوند .رای مــا فرقــی
نمــی کنــد کــه چــه کســی انتخــاب شــود امــا اینکــه در فرآینــد
کار چــه تاثیرگــذاری بــر جامعــه و مــردم دارد بــا اهمیــت اســت
لــذا فرمانــداران بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود
اســتان و شهرســتان هــای خــود ،در برگــزاری بــا کیفیــت،
ســامت و صحــت انتخابــات اقــدام کننــد.
درایــن دوره از تبلیغــات داوطلبــان از طریــق رســانههای
غیردولتــی ،پوســتر ،بنــر ،بیلبوردهــا ،شــبکههای اجتماعــی
تهــای
شــامل واتســاب ،تلگــرام ،اینســتا گرام وغیــره فعالی 
خــود را دنبــال میکننــد.
تمامــی هیــات هــای اجرایــی برگــزاری انتخابــات در

فرمانــداری هــا و بخشــداری هــای اســتان تشــکیل شــده
اســت و بنــا بــر اعــام وزارت کشــور ،هرمــزگان در میــان ســه
اســتان برتــر کشــور در تشــکیل هیات هــای اجرایــی انتخابات
بــوده اســت.
تمهیــدات الزم بــرای برگــزاری انتخاباتــی رقابتــی ،پرشــور و
قانونمنــد از ســوی فرمانــداران اندیشــیده شــود و از ظرفیــت
رســانه هــا بــه ویــژه صداوســیما بــرای ایجــاد شــور انتخاباتــی
بهــره گرفتــه شــود.
از ســویی حفــظ ســامتی رأیدهنــدگان و عوامــل اجرایــی
انتخابــات از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده ،بــه همیــن
منظــور ضــرورت دارد کلیــه دس ـتاندرکاران در کنــار چهــار
رکــن مشــارکت ،امنیــت ،ســامت و رقابــت بــه ایــن موضــوع
توجــه ویــژه داشــته باشــند.
نقــش رســانهها و صــدا و ســیما در رونــق بخشــی بــه فضــای
انتخابــات و پیشــگیری از جرایــم و تخلفــات ،محــوری و
اثرگــذار اســت و در ایــن راســتا؛ اقــدام در جهت آ گاهی بخشــی
و تولیــد و پخــش ویــژه برنامههایــی بــرای ایجــاد فضــای امیــد
و شــور و نشــاط در ســطح جامعــه بســیار حائــز اهمیــت اســت.
همچنیــن از امکانــات دولتی ،مؤسســات وابســته بــه دولت و
نهادهایــی کــه از بودجــه عمومــی اســتفاده میکننــد ممنــوع
اســت و بــا متخلفیــن برخــورد خواهــد شــد.
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رسیدن به نقطه مطلوب جز با حرکت
و مشارکت امکان پذیر نخواهد بود
ملــت قهرمــان و همیشــه در صحنــه ایــران اســامی-
مــردم شــریف اســتان هرمــزگان ،ا کنــون در آســتانه
مهمتریــن رویــداد سیاســی کشــور عزیزمــان و ورود بــه
مرحلــه دیگــری از رشــد و تحــول همــه جانبه ســرزمین
ایــران و انتخــاب دولــت و شــوراهای اســامی اصحــاب
رســانه اســتان هرمــزگان همــگام بــا دیگــر اقشــار ضمــن
اعــام آمادگــی بــرای حضــور پرشــور در انتخابــات ۱۴۰۰
اعــام مــی داریــم :انتخابــات مظهــر جمهوریــت نظــام
و تعییــن سرنوشــت کشــور توســط مــردم اســت .لــذا
حضــور در انتخابــات و دقــت مــا در انتخــاب بــی گمــان
بــر زندگــی همــه و حتــی نســل هــای بعــد تاثیــر گــذار
اســت .ایجــاد و القــای فضــای نــا امیــدی و انفعــال
در کشــور از اهــداف همیشــگی دشــمنان ماســت و
تغییــر در وضعیــت موجــود بــرای رفــع مشــکالت و
رســیدن بــه نقطــه مطلــوب جــز بــا حرکــت و مشــارکت
مــردم امــکان پذیــر نخواهــد بــود لــذا در ایــن موقعیــت
حســاس وظیفــه همــگان انتخــاب فــرد اصلــح در
مدیریــت کالن کشــور و اعضــای شــورای اســامی
شــهر و روســتا در مدیریــت محلــی اســت .کشــور عزیــز
مــا دارای ظرفیتهــای بزرگــی اســت کــه بــا مدیریــت
صحیــح و تکیــه بــر منابــع و نیروهــای داخلی مــی توان
بــه پیشــرفت هــای بزرگــی رســید کــه پیــش زمینــه ایــن
رویــداد انتخــاب افــراد صالــح در اداره کشــور اســت
کــه ایــن مهــم بــا حضــور و انتخــاب آ گاهانــه در عرصــه
انتخابــات تحقــق مــی یابــد .ملــت ایــران پــس از
گذشــت بیش از  ۴۰ســال از انقالب اســامی انتخابات
زیــادی را تجربــه کــرده انــد پــس بــار دیگــر بــا دعــوت از
همــه اقشــار مــردم بــرای ایجــاد حماســه حضــور در روز
 ۲۸خــرداد مــاه  ۱۴۰۰بــر ایــن باور هســتیم که مشــارکت
حدا کثــری و دقــت در انتخــاب پاسداشــت خــون
شــهدای عزیــز و کیــان مقــدس ایــران اســامی اســت و
هــر بــرگ رای مــا کشــور را در مقابــل هجمــه دشــمنان
ایمــن خواهــد کرد/.رســانههای اســتان هرمــزگان

رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد:

گزارش جرایم و تخلفات انتخاباتی در سامانه سجام
رئیــس کل دادگســتری هرمــزگان اعــام
کــرد :مــردم جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی
را بــه ســامانه ســجام گــزارش دهنــد تــا در
اســرع وقــت بــه آنهــا رســیدگی شــود  .علــی
صالحــی بــر لــزوم توجــه بــه آســیب شناســی
اجتماعــی بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع
جرایــم تأ کیــد کــرد و خاطرنشــان ســاخت:
بررســی عوامــل وقــوع جــرم در کمیتــه هــای
فنــی و تخصصــی مــی توانــد در برنامــه ریــزی
دقیــق و اتخــاذ تصمیمــات صحیــح ،مؤثــر
باشــد .وی گفــت :انتخابــات عرص ـهای بــی
بدیــل بــرای بــه نمایــش گذاشــتن اخــاق
اســامی اســت و ضــروری اســت کــه افــراد و
نهــای سیاســی ضمــن تبعیــت از قانــون
جریا 
از توســل بــه هرگونــه اقــدام مغایــر بــا ایــن امــر
خــودداری کنند.نماینــده عالــی قــوه قضاییــه
در هرمــزگان بــا بیــان اینکــه به منظــور تضمین
ســامت انتخابــات و جلوگیــری از تخلفــات،
رصــد دقیــق و نظــارت بــر فضــای مجــازی
ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت ،تأ کیــد کــرد:
بــا هماهنگــی دســتگاه هــای متولــی ،فضــای
مجــازی بــه صــورت مــداوم رصــد مــی شــود
و در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف در
اســرع وقــت برخــورد قانونــی الزم صــورت
خواهــد گرفــت.وی بــا اشــاره بــه لــزوم رعایــت
دســتور العمــل هــای بهداشــتی در جریــان
تبلیغــات و رونــد اخــذ آرا ،افــزود :بــا اســتفاده
از نظــرات کارشناســی ،آســیب هــای ســنوات
گذشــته از ســوی کمیتــه هــای تخصصــی مورد
شناســایی قــرار گرفتــه و راهکارهــای مناســبی

بــرای حفــظ ســامت مــردم در شــرایط خــاص
کرونایــی اندیشــیده شــده اســت.صالحی
اضافــه کــرد :بــه منظــور حفــظ ســامت
شــهروندان و جلوگیــری از ایجــاد صــف هــای
طوالنــی ،تعــداد صنــدوق هــای ثابــت و ســیار
افزایــش یافتــه و امکانــات الزم بــرای رعایــت
پروتــکل هــای بهداشــتی و اخــذ رأی در
محیــط هایــی بــا فضــای بــاز ،تــدارک دیــده
شــده اســت.رئیس کل دادگســتری اســتان
هرمــزگان در پایــان اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه
لــزوم اســتفاده از ظرفیــت نهادهــای مردمــی
و دیدهبانــان پیشــگیری بــه منظــور مقابلــه
بــا جرایــم و آســیبهای اجتماعــی  ،بخــش
تخلفــات انتخاباتــی در ســامانه ســجام تعریف
شــده اســت و مــردم مــی تواننــد از طریــق
مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی Sajam.scpd.ir
تخلفــات و جرایــم انتخاباتــی را گــزارش دهنــد
تــا در اســرع وقــت بــه آنهــا رســیدگی شــود.
برخورد شدید
با هرگونه جرم و تخلف انتخاباتی
معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری
کل اســتان هرمــزگان تأ کیــد کــرد ،همچنانکــه
حضــور پرشــور مــردم در پــای صنــدوق هــای
رأی بســیار مهــم اســت  ،ســامت برگــزاری
انتخابــات و اجــرای عدالــت در تبلیغــات نیــز از
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
ایــن مقــام مســوول تأ کیــد کــرد ،همچنانکــه
حضــور پرشــور مــردم در پــای صنــدوق هــای
رأی بســیار مهــم اســت  ،ســامت برگــزاری

انتخابــات و اجــرای عدالــت در تبلیغــات نیــز از
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
علیرضــا احمــدی منــش در ادامــه افــزود :بــه
همیــن منظــور هــر گونــه فعالیــت انتخاباتــی
تحــت رصــد و نظــارت دادگســتری و دســتگاه
هــای نظارتــی قــرار دارد و بــا جرائــم و تخلفــات
ایــن حــوزه ســریع و بــه شــدت برخــورد مــی
شــود.دبیر ســتاد پیشــگیری و رســیدگی
بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان
هرمــزگان گفــت :از آنجایــی کــه قانونگــذار بــا
وضــع قوانیــن اهــداف مشــروعی داشــته کــه
مــی بایســت رعایــت شــود مراعــات قوانیــن
توســط کلیــه نامزدهــای محتــرم انتخاباتــی
و هوادارانشــان الزامــی اســت و بــا توجــه بــه
اینکــه تذکــرات الزم قبــل از شــروع زمــان
تبلیغــات بــه کاندیداهــای محتــرم همچنیــن
موسســات تبلیغاتــی ابــاغ گردیــده لــذا

موسســات تبلیغاتــی متخلــف نیــز کــه علــی
رغــم تذکــرات داده شــده مرتکــب جــرم مــی
شــوند تحــت تعقیــب قــرار خواهنــد گرفــت.
احمــدی منــش همچنیــن بیــان داشــت :بــا
عنایــت بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان
و شهرســتان بندرعبــاس  ،حســب گزارشــات
دانشــگاه علــوم پزشــکی  ،برگــزاری هــر گونــه
جلســه و میتینــگ در اما کــن مســقف ممنــوع
بــوده و نامزدهــای محتــرم صرفــا در فضــای باز
و بــا گنجایــش حدا کثــر  ۳۰درصــد فضــا مجــاز
بــه تبلیغــات خــود هســتند و در صورتــی کــه
بــه تشــخیص دانشــگاه علــوم پزشــکی عــدم
رعایــت مصوبــات ســتاد مدیریــت بیمــاری
کرونــا در حــوزه انتخابــات موجــب تهدید علیه
بهداشــت عمومــی گــردد  ،برگــزار کننــدگان
ایــن جلســات ناقــض قانــون تلقــی شــده و
تحــت تعقیــب و مجــازات قــرار مــی گیرنــد.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
اسالمی ایران
مجموع واجدین شرایط انتخابات
 ۱۴۰۰استان هرمزگان
یک میلیون و  ۱۸۹هزار و  ۸۶۰نفر
سال  ۹۶واجد شرایط در استان
یک میلیون و  129هزار و  228نفر که
بیش از  ۷۸درصد شرکت کردند

 587هزار و  805نفر
 602هزار و  64نفر

«نه به انفعال»

 34هزار و  39نفر رأی اول
در استان وجود دارد

«نه به بایکوت»

سال  ۹۲واجدان شرایط در استان
یک میلیون  19هزار و  220نفر بودند
 ۷۷٫۲درصد حضور پیدا کردند

«نه به تحریم»
«آری به
مشارکت فعال»

سال  ۹۶واجد شرایط در کشور ۵۵
میلیون و  ۹۳۶هزار نفر بودند بیش
از  73درصد شرکت کردند

سال  92واجد شرایط در کشور ۵۰
میلیون و  ۴۸۳هزار و  ۱۹۲نفر بودند
بیش از 73درصد شرکت کردند
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شعر روز ........................
از خزر تا خلیج نیلی فارس
دست در دست هم گذاشتهایم
از دماوند تا سر سبالن
دل سپردیم و الله کاشتهایم
انتخاب من و تو راه خدا
انتخاب من و تو ایمان است
انتخاب من و تو ما شدن است
انتخاب من و تو ایران است
من و تو وارث بهارانیم
رأی ما سرنوشت میسازد
از دل کوه چشمه میجوشد
عشق و ایمان بهشت میسازد
ترکمن ،فارس ،کرد ،ترک و بلوچ
لر و کرمانی و خراسانی
لک و مازندرانی و گیلک
من و تو عاشقیم و ایرانی
من و تو رسم ما شدن داریم
یک صداییم و یک وطن داریم
یک خدا ،یک بهار ،یک لبخند
من و تو وحدتی کهن داریم
از خزر تا خلیج نیلی فارس
کیش مهر است،کشور نور است
نام ایران همیشه جاویدان
دست دشمن ز خا ک ما دور است
نغمه مستشار نظامی
ا گر داری تو جائی در خرابات
بیا بشنو حدیث انتخابات
و گر داری تو جرأت همره هوش
نخواهی کرد ،شعرم را فراموش
بگویم از برایت ،قصه ی حال
که تا گردی از آن سرحال و خوشحال
زمان انتخابات است ،نزدیک
میان خوب و بد ،هر مرز ،باریک
بدون ترس و لرز ،ای دوست ،بگزین
تو فردی عاقل و محبوب و با دین
نکن خود را جدا ،از مردم ا کنون
که گردی سال های سال ،مغبون
دگر کشور نمیتابد ،به تحقیق
کسی کو در عمل ،خواهان تحمیق
و دشمن گر کند هر گونه تشویق
انرژی را کند ،با عشق ،تعلیق
ا گر چه هستهای ،قدرت شماریم
به از مردم ،ولی قدرت نداریم

حسن بشیر

ضمیمه رایگان روزنامه صبح ساحل

نگاهی به شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی

از شعار تا شعور انتخاباتی

ملت ایران با شور و نشاط بسوی انتخاباتی دیگر پیش می
رود تا بار دیگر تاریخ را آن طور که میخواهند رقم بزنند .این
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا با انتخابات
گذشته تفاوت دارد و آن هم عجین شدن با دوران شیوع
کروناست .با توجه به استعفا سه نفر از داوطلبان شورای
شهر بندرعباس و تأئید دو نفر در انتخابات شورای شهر و
تأئید صالحیت  ۱۶نفر نیز در شورای اسالمی روستایی۶۷۰،
داوطلب در  ۴۵شهر استان هرمزگان رقابت خواهند کرد و
انتخابات از ساعت  ۷صبح تا  ۲بامداد به صورت الکترونیکی
در شهر بندرعباس برگزار می شود و شمارش آراهم به صورت
سیستمی انجام می شود .در شهرستان بندرعباس در
مجموع  ۲۲۲شعبه شهری انتخابات مستقر است .حاال هم
 2روز دیگر تا  28خردادماه باقی نمانده و سطح شهر صحنه
رقابت بین نامزدهای انتخاباتی شدهاست .البته تبلیغات
در این دوره بیشتر مجازی است و به خاطر شرایط کرونا
تبلیغات علنی و محیطی چندان دیده نمیشود .در این
میان اما بعضا تبلیغات شعارهایی در سطح شهر یا فضای
مجازی دیده میشود که در حیطه وظایف و اختیارات
شورای شهر نیست و گاهی همین شعارهای به ظاهر قشنگ
اما غیرقابل اجرا ،زمینه ورود یک نفر را به شوراهای شهر
و روستا فراهم می کنند .از شعار تا شعور انتخاباتی فاصله
کمی است .میتوانیم به شعور شهروندان احترام بگذاریم
و شعارهایی بدهیم که در حیطه وظایف شوراهای شهر

و یا این شعور را زیرپا بگذاریم و شعارهایی خارج از حیطه
وظایف بدهیم تا به خیال خام خود به چهارمین انتخابات
شورای شهر وارد شویم .گاهی هرچه دروغ بزرگتر میشود
باور کردن آن هم برای مردم راحتتر میشود .بعضی

رسانههای ضد انقالب با بروز هر رویدادی در جامعه با بزرگ نمایی در صدد هستند تا با تشویش اذهان
عمومی و تشویق ذهنیت منفی از نظام مردم را برای حضور در پای صندوق های رای ،ناامید و مایوس
کنند تا زمینه ساز تحریم و یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشند.

شعارهای انتخاباتی هم بی توجه به مشکالت واقعی شهر
بندرعباس مطرح می شود و این شعارهای بدون تضمین
شاید تنها بتواند ورود چند نفر را برای شورا ضمانت کند تا
ضامنی باشند برای توسعه و حل مشکالت مردم .محتوای
اقالم تبلیغاتی نامزدهای انتخابات شوراهای اسالمی شهر
که شهر را در جای شهروند درک کردهاند در واقع پیامهای
ارتباطی آشکار و پنهانی از چگونگی انجامدادن کارها توسط

مدیریت شهری در شهر دارد .اما این پرسش که تا چه حد
شعارهای تبلیغاتی داوطلبان شورا به عملی شدن نزدیک
است و چقدر با تخصصی که دارند متناسب است ،پرسشی
است که ما شهروندان باید در مواجهه با پوسترهای

تبلیغاتی که این روزها در شهر سیطره یافته است ،از خود
بپرسیم تا بتوانیم انتخاب بهتری داشتهباشیم .شعارهایی
که ا گر آرمانی نباشند و بتوانند جامه عمل به آنها بپوشانند
بیشتر مورد توجه ما شهروندان قرار میگیرند در حالی که
برخی کاندیداها تبلیغات شعاری کردهاند تا دادن شعار
تبلیغاتی .بنابراین شعارهای منطقی که در راستای آبادانی
شهر و بهبود زندگی مردم باشد میتواند زمینه دلگرمی
و مشارکت بیشتر مردم در انتخاتبات را فراهم کند .البته
آنچه در ورای این بحث ها و رقابت های انتخاباتی برای
آحاد جامعه به عنوان صاحبان اصلی انتخابات اهمیت
دارد ،گسترده مردم در انتخابات پیش رو است.از این رو
آنچه همواره در انتخابات درنظام جمهوری اسالمی تعیین
کننده بوده و همچنان هم خواهد بود  ،رای مردم است.
نامزدهای انتخاباتی هم باید با علم به این موضوع در
راستای تحقق شعارها و وعدههای انتخاباتی حود بکوشند.
از این رو الزم است تا شعارهای غیرواقعی که نمیتوان به
آنها جامه عمل پوشاند را در پوسترها بنرهای تبلیغاتی
خود به کار نبرند .در این میان اما عدهای هم بودند که
به جای شعارهای انتخاباتی از برنامههای خود به صورت
واضح صحبت کردند و زمینه امیدواری مردم را فراهم کردند
و با پرهیز از سیاهنمایی و با ارائه برنامههای کارآمد شهری،
تواناییهای خود را به مردم و افکار عمومی ارائه دادند تا
انتخاباتی سالم و همراه با امنیت برگزار شود .مردم آ گاه و
فهیم هم حتما با در نظر گرفتن این موضوعات زمینهساز
برگزاری یک انتخابات پرشور خواهندشد و از بین نامزدهای
انتخاباتی کسانی را انتخاب خواهند کرد که برنامه بهتر و
جامعتری ارائه دادهاند.

امت همیشه در صحنه و آ گاه جامعه امسال هم مانند سا الهای گذشته با تدابیر رهبر انقالب توطئه
رسانههای ضدانقالب خارجی را شناسایی و نقش بر آب میکنند و آماده هستند با حضوری پرثمر و
حدا کثری در پای صندوق های رای سرنوشت واقعی کشور را همچنان در دستان خویش داشته باشند.

