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گروه ورزش /جامعه ورزش ايران كه هميشـــه حضوري فعال در عرصههاي سياسي
داشـــته و بيدار و پرشور بوده ،مصمم است روز جمعه نيز دست به سرنوشتسازي
بزند و حضـــوري مؤثـــر در دوازدهمين دوره انتخابات رياســـتجمهوري داشـــته
باشـــد .وقتي اخيراًبيانيه حدود  1400ورزشكار ايران اســـامي در راستاي شركت در
انتخابات رياستجمهوري انتشـــار يافت ،صرفنظر از اينكه كدام عاليق را داشتند
و جانب كداميـــك ازكانديداها را گرفتند ،تأكيد تازهاي بـــر اين نكته صورت گرفت
كه ورزشكاران به صرف دلمشـــغوليهاي ورزشـــي حاضر و راضي به كنار ماندن از
مناسبات مهم سياسي كشور نيستند و چه چيزي پر اهميتتر از ترسيم آينده كشور
و مشخص ساختن نقشه راه ايران اسالمي براي چهار سال آينده از طريق شناسايي
يكرئيسجمهورياصلح.اصلمشاركتدرانجاممهمترينگزينشهايداخلي
و ترســـيم تأثيرگذارترين فرآيندهاي سياسي كشـــور ،همواره يك رويداد آشنا براي
تماميقشرهاويكوظيفهارشدوحياتيبرايآحادملتبودهكهخوشبختانهطبقه
ورزشكار هم هرگز از آن غفلت نورزيده است .گاهي نماد اين حضور و مشاركت را
ميتوان در عضويت ورزشكاران نامدار در شوراهاي شهر و رسيدنشان به مجلس
شوراي اسالمي مشـــاهده كرد و گاهي نيز با حضور صرف در پاي صندوقهاي رأي و
حضور در تعيين رئيسدولت و شناســـايي مردي كه بايد در چهار سال آينده ايران
را به سوي شـــرايطي بهتر در زمينههاي داخلي مسائل و معيشتي و پايگاهي مهمتر
و خللناپذيرتـــر در صحنههاي مناســـبات بينالمللي و سياســـتهاي برون مرزي
رهنمون كند .ورزشـــكاران برجسته كشورمان طي تمامي  38ســـالي كه از پيروزي
انقالب شـــكوهمند اســـامي ميگذرد ،همواره حضور خود را در عرصههاي درجه
اول سياســـي به تصوير كشيدهاند تا اصل مشاركت كه مهمترين وجه انقالب است
و همواره با حضور چندين و چند ميليوني مردم متعهد و شريف كشورمان در بطن
رويدادهاي مختلف به اثبات رســـيده ،يك بار ديگر تجلي يابد و شـــوق اين حضور،
ايران اسالمي را متجلي و جوانان مملكت را به آيندهاي بهتر متمايل كند .آيندهاي
كه بـــدون نيروي فراوان جواني و شـــور ورزش و ســـامتي ،حركتـــي كامل نخواهد
داشـــت و چه خوب كه آحاد جامعه ورزشـــي با تمامي وجـــود حاضرند تا در خلق
حماسه جديد درروزجمعه 29ارديبهشتسهمخود را به بهترينوجهاداكنند.اين
جامعهاياستكهآحادآنمنجملهورزشكارانحتياگرايدههايمتفاوتيدرمورد
تعيين رئيسجمهوري داشته باشند ،در مورد اصل شـــركت در رويدادهاي بزرگ و
فرآيندهايمهممليوحدتنظركاملدارندوآنچناناستوارميايستندكهدشمنان
اينملتمبارزوشريف،چارهايجزخاموشيمجددنخواهندداشت.
٭٭٭
فرداروزسرنوشتسازیبرایکشورمانبهحسابمیآید،روزیکهمردمایرانباحضور
درپایصندوقهایرأیباردیگرارادتخودرابهنظامجمهوریاسالمیوآرمانهایامام
راحل به اثبات خواهند رساند .مشارکت هرچه بیشـــتر مردم در انتخاب دولت دوازدهم
موضوعی اســـت که اهالی ورزش بر آن تأکیـــد ویژهای دارند .بر همین اســـاس خبرنگار
«ایران»بهسراغ 8چهرهنامدارورزشیرفتونظراتآنهارادرخصوصمشارکتهرچه
بیشترمردمدرانتخاباتجویاشد.
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انتخابات ،تابلوی اقتدار و همبستگی ملی

ستاد مجازی انتخابات

بهنام محمـــودی ،بازیکن ســـابق تیم ملی
والیبال با اشـــاره به ایـــن موضوع که حضور
مـــردم در پـــای صندوقهـــای رأی صرفـــاً
بـــه خاطـــر انتخاب رئیـــس جمهـــور آینده
کشـــورمان نیســـت ،گفت« :حضـــور مردم
در انتخابات ریاســـت جمهـــوری به منظور
حفظ آبروی نظام ،احترام به خون شـــهدا
و مجاهدتهایـــی اســـت کـــه در ســـالهای
گذشته برای حفظ نظام ارزشمند جمهوری
اسالمی صورت گرفت ».او ادامه داد« :باید به جهانیان ثابت کنیم که هنوز با
گذشـــت بیش از  35سال از انقالب اســـامی به آرمانهای امام راحل پایبند
هســـتیم و قطعاً در روز  29اردیبهشت ماه و با حضور پرشور در انتخابات این
موضوع را به اثبات خواهیم رساند .مهم نیست که به چه فردی رأی میدهیم
بلکه در این مقطع حســـاس مهم این است که حضور پرشوری در انتخابات
ریاست جمهوری داشته باشیم».
بازیکن سابق تیم ملی والیبال بیان کرد« :ملت ایران همیشه در چنین
مقطع حساســـی یار و یاور نظام جمهوری اســـامی بودند و وظیفه ما این
اســـت تا بار دیگر پایبندیمان را به نظام اثبات کنیم .در دورههای گذشـــته
با وجود تالشهای بســـیار رسانههای بیگانه مردم ایران در سرنوشت خود
نقش پررنگی داشـــتند و صحنههای چشـــمگیری را رقم زدند و این بار هم
این اتفاق خوب برای کشـــورمان تکرار خواهد شـــد ».محمودی با اشاره به
افـــرادی که کمتـــر در بحث انتخابات مشـــارکت میکنند ،افـــزود« :وظیفه
همه ما این اســـت تا در آبادانی کشـــورمان ســـهیم باشـــیم و بـــرای آینده
فرزندانمـــان تالش کنیـــم .حمایت از انتخابات یک اصل اســـت و حضور
در آن نشـــان دهنده وحدت تمام ایرانیها اســـت .بحث آبروی ما در میان
اســـت و قطعاً هر چقدر تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات بیشتر باشد
اقتدار نظام بیشتر به چشم میآید».او ادامه داد« :در مقطع حساسی قرار
گرفتیم و با تهدیدات زیادی روبهرو هســـتیم ،قطعاً در این مقطع حساس
همانند گذشـــته یار و یاور نظام خواهیم بود .ما مشکالت بسیاری همچون
جنگ تحمیلی و تحریمها را پشت سر گذاشتیم و در طی این سالها کامالً
زیر فشـــار بودیم اما خم بـــه ابرو نیاوردیم و در تمامی مناســـبات همچون
 22بهمن ماه خودنمایی کردیم و قطعاً به همین راه ادامه خواهیم داد».

چهره های شاخص از عزم جامعه ورزش برای حضور در انتخابات گفتند

مسابقه در میدان سرنوشت ملی
دولت مقتدر به شرط حضور حداکثری مردم

محمـــــــ ــد پنجعـــ ــلی،
بازیکـ ــن سـ ــابق تیم ملی
و پیشکسـ ــوت باشـ ــگاه
پرسپولیس معتقد است
انتخابـ ــات ایـ ــن دوره بـ ــا
دورههـ ــای قبـ ــل تفاوتـ ــی
اساسـ ــی دارد .او دربـ ــاره
انتخابـ ــات روز جمعـ ــه
گفت« :من شدیداً بر این
اعتقاد هستم که انتخابات رابطه مستقیمی با سرنوشت کشور
ما دارد .در واقع سرنوشـ ــت کشور ما در دست خودمان است.
به همیـ ــن دلیل معتقدم با حضور حداکثـ ــری در انتخابات،
خودمان سرنوشت خودمان را رقم میزنیم .من فکر میکنم
شرایط امسال خیلی حساس است و باید احساس مسئولیت
کنیم و پای صندوقها برویم .به نظر من این دوره با دورههای
گذشـ ــته یک تفاوت اساسی دارد و آن هم این است که امسال
وجود شـ ــبکههای مجازی باعث شده اسـ ــت نگاه مردم بازتر
شود و نسبت به کاندیداها شناخت بهتری پیدا کنند و تجزیه
و تحلیل خوبی نسبت به آنها داشته باشند .از این طریق االن
مردم میدانند که چه کسانی وعدههای معقول و چه کسانی
وعدههای نامعقول میدهند .چه کسـ ــی دلش بیشـ ــتر برای
مردم میسـ ــوزد و از این قبیل تحلیلها ».وی در ادامه گفت:
«من معتقدم که عملکردها خیلی مهم اسـ ــت چون شعار
دادن کار آسانی است .هر کدام از این کاندیداها در پستهای
مختلف خدمت کردهاند و کارنامهشان کامالً مشخص است.

خیلـ ــی راحت میتوان برگشـ ــت بـ ــه عقب و کارنامـ ــه آنها را
بررسـ ــی کرد و به جمعبندی بـ ــرای انتخاب کاندیدای اصلح
رسید .تمام اینها با توجه به اینکه اخبار روز به مردم میرسد
امکانپذیر اسـ ــت .نمیشود که خیلی راحت مقابل تلویزیون
نشسـ ــت و شـ ــعار داد .همیشـ ــه گفتهاند که از حرف تا عمل
خیلی فاصله اسـ ــت ».پیشکسـ ــوت فوتبال کشورمان حضور
ورزشکاران پای صندوقهای رأی را مهم دانست و اظهار کرد:
«ما به عنوان یک ورزشکار و پیشکسوت ورزش مسئولیتمان
سنگینتر اسـ ــت .ما نمیتوانیم براحتی شـ ــانه خالی کنیم و
بگوییم رأی نمیدهیم .این وظیفه و مسئولیت ما است.
مـ ــردم به قهرمانان خود نگاه و از آنهـ ــا الگوبرداری میکنند.
چهرههـ ــای ورزشـ ــی و هنـ ــری داخـ ــل مـ ــردم و از جنس آنها
هسـ ــتند .بنابراین اگر چیزی را لمس میکنند و نسبت به آن
شـ ــناخت دارند ،وظیفهشـ ــان اسـ ــت حمایت کنند .بنابراین
تأثیرگذار هستند و میتوانند مانع این بشوند که کسی انتخاب
شـ ــود که استحقاقش را نداشته باشـ ــد ».پنجعلی در ادامه با
بیان اینکه توصیه میکنم مردم پای صندوقهای رأی بروند،
گفت« :این اشتباه است که پای صندوق نرویم و رأی ندهیم.
خیلی دوست دارم بدانم که به چه دلیل بعضیها میگویند
رأی نمیدهیم .بیایند مقایسه کنند و واقعگرایانه بررسی کنند
و ببینند چه اتفاقاتی افتاده است .قطعاً میتوانند دریابند که
اگر یک سری اتفاقات نمیافتاد به تبعیت از آن چه اتفاقی در
مملکت ما میافتاد .بنابراین انتخابات را باید جدی بگیریم.
حضور حداکثری مردم قطعاً میتواند در وحدت و تشـ ــکیل
یک دولت قدرتمند تأثیرگذار باشد».

همه حق انتخاب داریم ،اما انتخاب درست
حمیـــد درخشـــان،
بازیکن ســـابق تیم ملی
فوتبـــال با اشـــاره به این
موضوع که مـــردم خود
بـــه شـــرایط حســـاس
پیـــش رو آگاهند ،گفت:
«کارهای بســـیاری برای
رســـیدن به خودکفایی و
آبادانی کشـــور عزیزمان
باقـــی مانده و قطعاً خـــود مردم نیز بر ایـــن موضوع آگاه
هســـتند و با بهترین انتخاب موجب میشود تا این کارها
به بهترین نحو ممکن به انجام برســـد ».او افزود« :ملت
ما در تمامی مناســـبتها حضور پررنگی داشـــتند و قطعاً
در روز  29اردیبهشت ماه نیز با حضور پرشور خود موجب
شـــگفتی دنیا خواهیم شـــد .اکنون این وظیفه ما است که
در این شرایط حساس برای آینده کشورمان تصمیمگیری
کنیم و یک کشور مقتدر و موفق داشته باشیم .آینده برای
فرزندان ما اســـت و ما باید برای ساخت آینده بهتر تالش
کنیم».درخشـــان با اشـــاره بـــه اهمیت فـــراوان انتخابات
ریاســـت جمهـــوری اظهـــار داشـــت« :انتخابات ریاســـت
جمهوری یکی از حســـاسترین و مهمترین انتخابات در
طول زندگیمان به حساب میآید چرا که سرنوشت کشور
و خودمـــان در انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهوری
رقم میخورد و باید کامالً هشیارانه نسبت به این موضوع

عمل کنیم».
بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس بیان کرد« :قطعاً
همه ما حق انتخاب داریم و هیچ کس نمیتواند به اجبار
بـــه فرد خاصی رأی بدهد اما ما باید به فردی رأی بدهیم
که اســـتحقاق و تخصص اداره کشـــور را از هر نظر داشـــته
باشد .همه ما حق انتخاب داریم اما انتخاب درست .باید
برای ســـاخت فردای فرزندانمان بهترین فرد را انتخاب
کنیم».
او ادامه داد« :برای بهترین انتخاب باید ســـوابق تمام
کاندیدای ریاســـت جمهـــوری را به دقت بررســـی کنیم و
نبایـــد بدون شـــناخت به فـــردی رأی بدهیم چـــرا که این
امکان وجود دارد با یک رأی سرنوشـــت کشـــورمان تغییر
کند و اتفاقات بدی برای کشورمان رقم بخورد .قطعاً باید
اولویتمان در انتخاب فرد اصلح کسانی باشد که زحمت
بیشتری برای کشورمان کشیدهاند و باید این فرد نسبت با
سایر کاندیدا اولویت داشته باشد».
درخشـــان بیان کرد« :در ســـالهای گذشته با خطرات
و مشـــکالت زیادی روبهرو بودیم که یکی از این مشکالت
رشـــد تورم بود .موضوعی که در دولـــت دهم به اوج خود
رسید و ادامه یافت .ملت ما با شرایط بسیار سختی مواجه
بودند و فشار بسیاری را تحمل کردند .در شرایط کنونی ما
میتوانیم با انتخاب بهترین فرد شـــرایطی را فراهم کنیم
تا به گذشـــته برنگردیم .ما مســـتحق بهترینها هستیم و
امیدواریم تا از هر نظر به شرایط ایدهآل برسیم».

بهترین فرد را با بیشترین رأی انتخاب کنیم
مجتبـــی عابدینـــی ،شمشـــیرباز المپیکی
کشورمان با اشاره به مشارکت باالی مردم
در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری گفـــت:
«قطعاً همه مـــا بخصوص جامعه ورزش
در انتخابـــات پیـــش رو حضـــور پررنگـــی
خواهیـــم داشـــت .هر کـــدام از ما حق یک
انتخـــاب داریـــم و بایـــد با تحقیق بیشـــتر
بهترین انتخاب را انجام دهیم».
او افزود« :مردم ما بارها نشـــان دادهاند که
در چنین شـــرایط حساســـی بهترین تصمیم را میگیرند و نظام جمهوری
اســـامی را تنها نمیگذارند 29 ،اردیبهشـــت ماه روز سرنوشتسازی برای
کشور عزیزمان محسوب میشود و ما با تمام توان در پای صندوقهای رأی
حضـــور خواهیم یافت تا بار دیگر وحدتمان را به رخ جهانیان بکشـــیم».
شمشـــیرباز المپیکی کشـــورمان ادامه داد« :کشـــور ما در شـــرایط سخت و
حساســـی قرار دارد و ما با انتخاب بهترین فرد میتوانیم از این شـــرایط به
ســـامت عبور کنیم .نیاز اصلی ما یک جامعه پاک و عاری از دروغ اســـت
کـــه ما باید برای رســـیدن به این مهـــم بهترین فرد را انتخـــاب و به عنوان
نمایندهمان به جهانیان معرفی کنیم».
عابدینی بیان کرد« :در ســـالهای گذشته شرایط اقتصادی خوبی را تجربه
نکردیم و ما میخواهیم این فشـــارهای اقتصادی و سیاســـی را پشـــت سر
بگذاریم .کشـــور ما در روابط بینالمللی هم شـــرایط مناســـبی نداشت اما
در ســـالهای اخیر ایـــن روابط رو به بهبودی اســـت و این امیـــد میرود که
روابطمان با جهانیان روز به روز بهتر شود .برای رسیدن به بهترین شرایط
باید در تمام حوزهها به موفقیت دســـت یابیـــم و امیدواریم که با انتخاب
اصلحترین فرد این موفقیتها به دست آید».

مرددها تجدیدنظر کنند
محمدجمشیدی ،ملیپوش تیم ملی بسکتبال
کشورمان با اشاره به اینکه شهروند این مملکت
هستموصددرصددرانتخاباتشرکتمیکنم،
گفت« :مـ ــن کاندید خـ ــود را انتخاب کـ ــردهام و
حمایتـ ــم را نیـ ــز از او اعـ ــام کردهام پـ ــس برای
اینکه کاندیـ ــد خودم رئیس جمهوری شـ ــود در
انتخابـ ــات حاضر میشـ ــوم .معتقدم مملکت
ما نیاز به مـ ــردی دارد که وعدههای غیر معقول
نمیدهد .نیازی نیست که آدم سیاسی باشیم و
درک سیاسی داشته باشیم .همه ما در بطن جامعه حضور داریم و مشکالت را لمس
میکنیم و میبینیم که چه کسانی در تالش برای رفع مشکالت هستند و چه کسانی
برای رفع این مشکالت تنها شعار میدهند ».وی با بیان اینکه توصیه میکنم مردم
نیز در انتخابات شرکت کنند ،اظهار داشت«:من مطمئن هستم مردم شرایط را درک
میکنند و میدانند که چقدر حضورشـ ــان در انتخابـ ــات اهمیت دارد .فکر نمیکنم
کسی نباشد که نسبت به این مسأله شک داشته باشد .حتی کسانی که مردد هستند
در لحظه آخر تصمیمشان عوض خواهد شد و رأی خواهند داد .باالخره وجود دارند
کاندیداهایی که عملکردشان برای مردم کامالً آشکار است .در چند سال گذشته این
مسـ ــأله را به وضوح دیدهایـ ــم و درک کردهایم .امیدوارم روز جمعه بار دیگر شـ ــاهد
افتخارآفرینی مردم ایران در پای صندوقهای رأی باشیم و با احترام به رأی یکدیگر
بتوانیم فرد اصلح را انتخاب کنیم ».جمشیدی حضور ورزشکاران پای صندوقهای
رأیگیری را مهم دانسـ ــت و گفت« :مطمئناً ورزشکاران و هنرمندان مانند سایر افراد
برجسته جامعه یک سری طرفدار دارند که اعمال آنها را زیر نظر دارند .بنابراین عمل
ما میتواند تأثیری هر چند کم روی آنها داشـ ــته باشـ ــد .بنابراین حضور این افراد در
انتخابات میتواند انگیزه و مشوق خوبی برای سایر اقشار جامعه باشد».

روز افتخار آفرینی مردم
بهتاشفریبا ،پیشکسـ ــوت باشگاه اسـ ــتقالل با اشاره به اینکه حتماً
جمعه پای صندوق رأی م ـ ـیروم ،درباره این تصمیم خود گفت:
«سرنوشت مملکتم اسـ ــت و نمیتوانم بی تفاوت باشم .به هیچ
عنوانآدمسیاسیهمنیستمامامسئولیتیاستکهرویشانههای
خود احساس میکنم .امیدوارم که در نهایت کسی انتخاب شود که
بتواند در سـ ــفره مردم تغییر مثبت ایجاد کند .کسی که فقط شعار
ندهد .چون هر کسی میتواند شعار بدهد اما این کجا و عمل کردن
کجا » .وی بـ ــا بیان اینکه مردم ما از آگاهـ ــی الزم برخوردارند ،بیان
کرد« :مردم ما به اهمیت انتخابات واقف هستند و مطمئن باشید
روز جمعه شـ ــاهد افتخارآفرینی آنها خواهیم بود .من برای مردم

نمیتوانـ ــم تصمیـ ــم بگیرم
اما توصیه میکنم بی تفاوت
نباشـ ــند .باالخره سرنوشـ ــت
مملکت خودمـ ــان را باید به
دسـ ــت خودمان رقم بزنیم.
چشـ ــم دنیا به این انتخابات
اسـ ــت و اگـ ــر نگـ ــران آینـ ــده
کشـ ــورمان هسـ ــتیم ،باید در
انتخاباتشرکتکنیم.منمطمئنهستممردمگزینهایراانتخاب
خواهندکردکهدلسوزتراست».

رأی ندادن ،مشکلی را حل نمی کند

کمیل قاسمی ،دارنده مدال نقره کشتی آزاد المپیک ریو با بیان
اینکه حضور در انتخابات وظیفه تک تک هموطنان است ،گفت:
«انشـ ــاءاهلل مردم ما به تکلیف و وظیفـ ــه خود عمل میکنند و
برگ زرین دیگری در تاریخ پرشکوه این مملکت رقم میزنند.
مهم نیسـ ــت که چه کسی به چه کاندیدایی رأی میدهد باید به
انتخاب همدیگر احترام بگذاریم و رأی اکثریت را بپذیریم .من از
مردم میخواهم با حضور خود ،دشمنان را ناامید کنند و اقتدار
ایران اسـ ــامی را به نمایش بگذارند .به طور قطع چشم دنیا در
روز جمعه به ایران دوخته شـ ــده است و حضور مردم میتواند
باعث ناامیدی دشـ ــمنان شـ ــود ».وی با بیان اینکه ورزشـ ــکاران
مسئولیت بزرگی بر دوش دارند ،اظهار داشت« :قطعاً مردم از
نخبگان و قهرمانان خود الگوبـ ــرداری میکنند و حضور آنها در
ترغیب اقشار جامعه برای رأی دادن تأثیرگذار است و میتواند

به پررنگتر کردن انتخابات
کمـ ــک کنـ ــد ».قاسـ ــمی بـ ــا
خطاب قرار دادن کسانی که
مردد هسـ ــتند در انتخابات
شـ ــرکت کنند ،عنـ ــوان کرد:
«مـ ــن امیـ ــدوارم این بخش
از جامعه به حساسیت این
رویداد پـ ــی ببرنـ ــد و بدانند
کـ ــه سرنوشـ ــت کشـ ــورمان
بـ ــا حضور در پای صندوقها رقم خواهد خـ ــورد و با رأی ندادن،
هیچ مشکلی حل نمیشود .دشمنان منتظر هستند تا از حضور
کمرنگ مردم سـ ــوء اسـ ــتفاده کنند .بنابراین توصیه میکنم روز
جمعه همگی با اتحاد و همدلی در انتخابات شرکت کنیم».

ضرر بی تفاوتی جبران ناپذیر است
حسن رنگرز ،فرنگیکار سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران با
اشـــاره به این موضوع که مشارکتمان در انتخابات به سود
خودمان اســـت ،گفت« :نظام جمهوری اسالمی یک نظام
مردم ساالر دینی است که بر پایه مشارکت مردمی بنا شده
است و این حق ماست تا در سرنوشت کشورمان و در نهایت
خودمان سهم پررنگی داشته باشیم».
او ادامـــه داد« :امروز بســـتر بـــرای حضور پرشـــور مردم
در انتخابـــات فراهم اســـت و ایـــن فضا در کشـــورمان کامالً
محســـوس اســـت ،به عنوان یکی از افـــراد جامعه میبینم
که مردم کشـــورمان تمایـــل زیادی برای حضـــور پررنگ در
انتخابات دارند .خوشـــبختانه این همدلی نه تنها در شـــهر
تهران بلکه در تمام شـــهرهای کشـــورمان دیده میشـــود و
اســـتقبال مـــردم از حضـــور کاندیدای محترم در شـــهرهای
مختلف خود گواه این موضوع است».
ملیپوش سابق تیم ملی کشتی فرنگی بیان کرد« :مردم
ایران کامالً به این موضوع آگاه هستند که کشور ما در مقطع
حساســـی قرار دارد و ما برای پیروزی در این مقطع حساس
نیازمند حضور گســـترده در انتخابات هستیم ،موضوعی که
مـــردم مان آن را درک میکنند و در روز  29اردیبهشـــت ماه
آن را به جهانیان نشـــان خواهند داد .روزی که با رأی مردم
سرنوشت تک تک مردم کشورمان مشخص خواهد شد».
رنگـــرز ادامه داد« :ما نمیتوانیم نســـبت به سرنوشـــت
فرزندانمـــان بـــی تفـــاوت باشـــیم چرا کـــه قطعـــاً این بی
تفاوتـــی بـــه ضررمان خواهد بـــود و ضربـــه جبرانناپذیری

به کشـــورمان خواهـــد زد.
شـــاید بدتریـــن واکنش به
سرنوشت خود و کشورمان
بـــی تفاوتـــی نســـبت بـــه
مســـائل بزرگ این چنینی
اســـت ،حقمان این است
کـــه از امـــکان قانونیمان
کـــه حضـــور در انتخابـــات
اســـت ،بخوبـــی اســـتفاده
کنیم و به کاندیدای مورد نظرمان رأی دهیم و به پیشـــرفت
و آبادانی کشـــور عزیزمان کمک کنیـــم».او بیان کرد« :عدم
حضور در انتخابات نشـــان دهنده بی تفاوتیمان نسبت به
زندگی شـــخصی است ،بنابراین با این شرایط فردی که رأی
نمیدهد ،بـــه هیچ وجه حق نقد به فضای موجود را ندارد.
مشـــارکت مردم ایران در مسائل اینچنینی را بارها جهانیان
با چشـــمان خـــود دیده انـــد و قطعـــاً این مشـــارکت در روز
29اردیبهشـــت ماه نیز تکرار خواهد شـــد ».ملیپوش سابق
تیم ملی کشـــتی فرنگی افزود« :این درســـت که کشـــور ما با
مشکالت زیادی همچون مشکالت اقتصادی روبهروست اما
قطعاً کاندیدای مورد نظر راه حلی هم برای این موضوع در
نظر گرفتهاند و هر کدام از این کاندیداها اولویت اصلیشان
حـــل مشـــکالت اقتصـــادی اســـت .امیـــدوارم در انتخابات
ریاســـت جمهـــوری بهتریـــن فرد بـــرای خدمت بـــه مردم
انتخاب شود تا شاهد شکوفایی کشور عزیزمان باشیم».

