ﺣﻀـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﻪ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﺪار ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﯿﻦ ﻏﻼﻣﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ
ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﯿﺶ رو ،اوﻟﯿﻦ آزﻣﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﮔﺎم
دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ از ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در رﯾﻞﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از
اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬار ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﯿﻢ و ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ
اﻳﺮان ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻮم دﺷﻤﻦ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻏﻼﻣﯽ اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از دﯾﻦ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﻫﺰاران ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻗﺸﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﺪرﻫﺎ و
اﻓﺮاد ﻧﺎﻻﯾﻖ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ،رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺷﺎره داﺷﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺟﻮان ﭘﺎی ﮐﺎر و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آن دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺪاری از ارزش ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ و
ﮐﺎر و ﻃﺮح ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﺑﻪ دور از ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ و ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻌﻪ ﺻﺪر و ﺟﺪﯾّﺖ در
ﮐﺎرﻫﺎ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ،از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺟﻮان
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد ،اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﻪ ﻣﺮدم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درد و رﻧﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن را درک

ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﺣﺲ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎخ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻼﻣﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀﻮر
ﮔﺴﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﻠﻮی ﻃﻤﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﺪار و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮﻫﺎ را
ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮه ،اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﮑﻢ ،ﭘﺸﺖ رﻫﺒﺮﺗﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻤﺎﺳﻪ ای دﯾﮕﺮ را
ﺑﺮای اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ و ﻗﺘﺪر ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

