ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺣـﺪاﮐﺜﺮی و ﻧﻘـﺶ آﻓﺮﯾﻨـﯽ
ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ
رﺿﺎ ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
را ﻣﻨﻮط ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﻢ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺎره
ﮐﺮد و اﻓﺰود :از ﺑﺪو ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،دوره ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﻢ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻮم دﺷﻤﻨﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻗﺘﺪار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :رﻫﺒﺮ
ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺸﮑﻞﻫـﺎی داﻧﺸﺠـﻮﯾﯽ ،دوﻟـﺖ ﺟـﻮان ﺣﺰباﻟﻠّﻬـﯽ را ﻋﻼج ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸـﻮر
داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :اﻟﺒﺘّﻪ ﻣﻌﻨﯽاش اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً رﯾﯿﺲ اﯾﻦ
دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺟﻮان ﺳﯽودوﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖِ ﺳﺮ ِﭘﺎ ،ﺑﺎﻧﺸﺎط،
آﻣﺎده و در ﺳﻨﯿﻦ ِ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﻘﺼﻮد رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب از
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم در
ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ
ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪه
ﺷﺪه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺐ اﺧﺪ رأی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﺎی
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

