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حرف اول

سرانگشــت من-تــو-او؛ ما-شما-ایشــان، روی یک برِگ رأی، سرنوشــت 
کشــور و ملــت و انقــالب عزیزمــان را رقــم خواهــد زد. در شــرایطی کــه 
دشــمنان انقــالب اســالمی ایــن روزهــا بــا تمــام تــوان رســانه ای خــود 
نــوک تیــز حمــالت سهمگینشــان را متوجــه انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــا  ــاز اســت ی ــات بســیار سرنوشت س ــه انتخاب ــی این ک ــد، یعن ــا کرده ان م
بــرای مــا و بــه مصلحــت کشــور و ملــت و نظــام، چنان چــه در صحنــه 
حضــور یابیــم و بــه وظیفــه ی انقالبــی خــود آن گونــه کــه بایــد و شــاید 
عمــل کنیــم و یــا بــرای دشــمن و بــه نفــع و دلخــواه بیگانــگان، اگــر 
صحنــه را از اصــل رهــا کنیــم ویــا تــن بــه نیــات پلیــد و رأی بــه اراده ی 

شــیطانی و بهــا بــه خواســت ناحــق او دهیــم. 
ــته از  ــال گذش ــت س ــی هش ــه ط ــایی ک ــخت و طاقت فرس ــرایط س ش
ناحیــه ی دولت مــردان و هم پیمانــان آنــان بــر ملــت و کشــور مــا 
ــش  ــر بی ــروه زی ــد گ ــه چن ــع، ناشــی از شــرایطی بودک گذشــت، در واق
از هــر عاملــی دیگــر پدیــد آوردنــد و کشــور و ملــت و انقــالب را طــی 
هشــت ســال گذشــته دچــار رنــج و مــرارت و خســارت فراگیــر کردنــد: 

1. کسانی که روحانی را برای ریاست جمهوری مطرح کردند؛
2. اشخاص سرشناسی که پشتیبان وی درآمدند؛

ــای  ــا رأی خویــش پ ــد و در نتیجــه ب ــه وی رأی دادن 3. مردمــی کــه ب
ــدادی از  ــاور  و تع ــره ی غرب ب ــد چه ــش چن ــت بنف ــی از جماع گروه

ــد؛ ــاز کردن ــرا ب ــه ارکان سیاســت و اج ــوذی را ب ــل نف عوام
ــی  ــخص روحان ــا از ش ــا و باره ــول دو دوره باره ــه در ط ــانی ک 4. کس

ــد؛  ــت کردن حمای
5. کســانی کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری را بــه هــر دلیلــی تحریــم 
کردنــد و دســت از حمایــت انقــالب و دفــاع از مقــام والیــت کشــیدند.

اکنــون ایــن مــا هســتیم و رســالت ســترگ پیش گیــری از تکــرار شــرایط 
ــر  ــا هســتیم و مســئولیت حفــظ نظــام در براب ــن م و اوضــاع حاکــم. ای
ــرای  ــن مــا هســتیم و زمینه ســازی ب هجمه هــای بی امــان دشــمنان. ای
ــری.  ــام و رهب ــات ام ــالب و منوی ــای انق ــق آرمان ه ــرد و تحق پیش ب
ایــن مــا هســتیم و میــراث بــر جــای مانــده از شــهدا. ایــن مــا هســتیم و 
عهــد و پیمانمــان بــا ســردار ســرافراز جهــان اســالم حاج قاســم ســلیمانی 
در حراســت از کیــان انقــالب و پیــروی قاطــع از مقــام ارجمنــد والیــت 
ــاد.  ــدان جه ــا می ــا هســتیم و هم سوســازی دیپلماســی ب ــن م ــه. ای فقی
ایــن مــا هســتیم و برچیــدن بســاط نفــوذ بیگانــگان. ایــن مــا هســتیم و 

مبــارزه بی امــان علیــه کفــر و شــرک و نفــاق. 
پــس راهــی جــز انتخــاب نداریــم؛ درســت یــا نادرســت؛ بــد یــا خــوب؛ 
ســعادتمندانه یــا شــقاوتمندانه؛ شــرافتمندانه یــا ذلت پذیرانــه؛ خوش فرجام 
یــا بدفرجــام بایــد انتخــاب کــرد و سرنوشــت کشــور و ملــت را رقــم زد. 
ــه حســرت زا  ــی ک ــش گزینه های ــار از گزین ــا، زینه ــن ماجراه ــس ای از پ
ــدارد. زینهــار زینهــار!!  و تالطم آفریــن اســت و ثمــره ای جــز ندامــت ن

ــل  ــان و می ــاس خواســت نامحرم ــر اس ــه ب ــا ن ــرد؛ ام ــد انتخــاب ک بای
نااهــالن همــراه و هم گــرا بــا دشــمنان، بلکــه بــر پایــه ی دغدغه منــدی 
نســبت بــه ســعادت کشــورمان ایــران در پیــروی از امــام و رهبــر معظــم 
ــا شــهدا.  ایــران اســالمی بحمــداهلل  انقــالب، بــه اقتضــای میثاقمــان ب
بســیار ســربلندتر از گذشــته، مقتدرانــه در مســیر پیشــرفت و تعالــی حتــی 
ــا را  ــی رود و دنی ــش م ــه پی ــان ب ــی  همچن ــای جغرافیای ــر از مرزه فرات
صحنــه ی مشــاهده ی تحــوالت عظیــم نشــأت یافتــه از اقتــدار سیاســی 
خویــش گردانیــده اســت. امــروز بــه اهتــزاز درآمــدن پرچــم مقــدس ایران 
ــس،  ــادا، انگلی ــکا، کان ــالمی در آمری ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس و آرم س
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ــی  ــران در اقص ــه ی ای ــور عزتمندان ــان از حض ــان و... نش آلم
نقــاط جهــان دارد. امــروز مقاومــت دوســتداران امــام و رهبــری و 
همراهــان انقــالب و نظــام جمهوری اســالمی در عراق و ســوریه 
و لبنــان و یمــن و فلســطین و نیجریــه و... پــژواک نــدای انقالب 
ــاالی  ــروز رأی قاطــع ب ــی رود. ام ــه شــمار م ــران ب اســالمی ای
95% ملــت ســوریه بــه بشــار اســد -رییــس جمهــوری کــه تمام 
ــد و  ــودی او بودن ــزل و ناب ــان ع ــتبداد خواه ــر و اس ــای کف دنی
بــرای ســرنگونیش ارتــش تــا دنــدان مســلح و مجهــز داعــش 
ــج دسترســی افتخارآفریــن جمهــوری  ــد- از نتای ــدرک دیدن را ت
ــای  ــود در ورای دری ــتراتژیک خ ــق اس ــه عم ــران ب اســالمی ای
مدیترانــه و آب هــای آزاد جهــان اســت. ایــن اقتــدار عزتمندانــه و 
شــرافتمندانه هرگــز شکســتنی نخواهــد بــود تــا مــادام کــه امــت 

شــهیدپرور ایــران اســالمی، بــل کل جهــان اســالم در صحنــه ی 
ــن  ــند. ای ــته باش ــاز داش ــال و سرنوشت س ــور فع ــت حض مقاوم
ــه و  ــرای حضــور مجاهدان ــا ب مــا و ایــن صحنــه ی همــاره مهی

مخلصانــه.
با این حضور مقتدران انشااهلل یک قوه ی مجریه مقتدر در راستای 
اسالمی  تمدن  به  رسیدن  در  دیگر  قدمی  اسالمی  دولت  ایجاد 

برخواهی برداشت. 
انشااهلل


