ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺑــﺎﻻ در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ رﮐـﻦ ﺣﻔـﻆ ﻧﻈـﺎم اﻧﻘﻼﺑـﯽ
اﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﯾﻮﻧﺲ ﻗﺎﺋﺪی ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺴﺘﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر

ﻫﺮﻣﺰ

ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری از ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ
از ﻣﻨﻈﺮ داﺧﻠﯽ ،ﻗﺪرت ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺖ و
اﻓﺰود :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺴﺘﮏ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺸﺎط و ﺳﻼﻣﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﺖ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ و در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻧﮕﺎه ﻏﺮب ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻧﮕﺎه اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺠﺮی اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻖ و ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ،اﻟﻬﯽ و ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮد و ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻈﻬﺮ اﺣﻘﺎق
ﺣﻖ ،اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ ،ﻧﻤﺎد ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،آزادی ،اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ
اﺗﮑﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺻﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺴﺘﮏ اداﻣﻪ داد :ﻟﺬا ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﻮف و
ﮔﺮوﻫﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶرو ،ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رأی اوﻟﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮدار
دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ و ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﺋﺪی ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﯾﻨﺪه ،ﺑﺮﺧﻮرداری
از روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و

ﺟـﻮانﮔﺮاﯾﯽ ،دﺷﻤﻦﺷﻨﺎﺳـﯽ و اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳـﺘﯿﺰی را از اﻫـﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی وی
ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺖ ﺧﻮد
را در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﮑﺎر
ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ:
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﻟﺬا رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻬﺮه ای ﻣﺮدﻣﯽ
داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

