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 سـعادت  بـا  والدت تبریـک  ضـمن مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جـواد خسـروي   

 و نصرت باید انسان واقعا: داشته؛فرمودند بیان را نکاتی انتخابات در ایران ملت پیروزي به توجه با) ع(رضا حضرت
 مثالی یا میکنند بیان را داستانی خداوند که زمانی میکنیم مشاهده الهی آیات زا بسیاري در ما. ببیند را الهی رحمت
 بـه  متعـال  خداونـد  لذا هستند غیب به ایمان نیازمند خودشان دشمنان با نبرد در مومنین که است علت این به میزنند

 آن در که باشد نصر سوره مایا این با متناسب سوره شاید و.هستم من میگوید و میکند پیدا ورود متفاوت هاي بیان
 براي معنوي پشتوانه یک این انشااهللا و است بوده مومن هاي امت براي ها زمان همه در متعال خداوند یاري و نصر

 کـه  هـایی  پول نروند، راي هاي صندوق پاي مردم تا داد انجام دشمن که اي هزینه همه با.باشد ما مردم و مسئولین
 .شدند حاضر راي هاي صندوق پاي مردم باز اما دکردن که هایی شیطنت شد، خرج

 و تمـدن  مهـد  را خودشـان  کـه  میزندمثالکشـورهایی  چندنشـان  تیـر  یـک  بـا  متعـال  خداونـد  گـاهی  اسـت  وجالب
 تـرین  شـدید  شـدکه  بدهندمنتشـر  راي تـا  رفتند ایرانی خانواده یک که زمان درآن هایی میدانستندفیلم دموکراسی

 کـه  دادنـد؛  قـرار  شـتم  و ضرب رامورد خانم یک انگلیس در حتی و داده انجام وادهخان آن به نسبت را ها فحاشی
 .کشورهاست درآن ودموکراسی تمدن شعار بودن پوشالی از حاکی اینها همه

 .ندارد خود درون چیزي ظلم و باطل و کفر باشند داشته حضور مردم اگر داد نشان متعال خداوند

 سـرکار  آینـده  در میخواهد که دولتی انشااهللا و کردند پیدا حضور قدرت با ردمم بحمداهللا که بیرونی مسائل از این
 .باشد مردم اعتماد پاسخگوي بتواند و باشد داشته توجه اینها به بیاید

 وفرمودنـد  داشته بیان ؛ داده خودنشان از کاندیداها که رادرموردنجابتی بعدي نکته رهبري نهاد دفتر محترم مسئول
 تبریـک  شـود؛  اعـالم  جمهوریشـان  ریاسـت  رئیسـی  آقاي رسمی صورت به اینکه از قبل حتی صلهبالفا کاندیداها

 کـه  زمـانی  ؛ هستیم من کابینه و من گفتند و رفتند رئیسی آقاي دیدار به زیبا اقدامی در هم روحانی آقاي و گفتند
 یکی است وجالب نیست مقایسه قابل دارد که اي رسانه بحث آن همه با غرب میبیند میکند مقایسه را ها این انسان

 هـزار  پـنج  و بیسـت  تنها نه بگیرد صورت قدرت جابجایی خواست وقتی آمریکا در میگفت خود نقل در اساتید از
 خطـر  هنـوز  و هسـتند  پنتـاگون  اطـراف  در هنـوز  تعـدادي  یـک  بلکـه  بودنـد  حاضر جلسه آن در ویژه گارد از نفر

 لطـف  بـه  کشـور  در و داشتند نجابت جمهوري ریاست کاندیداهاي ما رکشو در بحمداهللا اما دارد وجود درگیري
 ببیننـد  را ها صحنه این نمیتوانند ها بعضی ومتاسفانه.خورد رقم عظیم اتفاق این مردم توجه و فداه ارواحنا زمان امام

 دیگـري  رجـو  کردنـد  شـرکت  مردم که االن و کرد نخواهند شرکت مردم که میدادند مانور انتخابات از قبل یعنی



 کرونـا  مثل اي مسئله بود گفته خود پیشبینی در فرانسه مثل کشوري که صورتی در دارند سازي کمرنگ در سعی
 .درصد یازده بود گفته قبل ها مدت ایران و دارد تاثیر آرا کاهش در صد در بیست

 شـدنی  تمـام  هیچگـاه  ظلـم  و حـق  مقابلـه  و  است طبیعی روال یک این میکنند شیطنت دارند هنوز ها بعضی اینکه
 ماهیـت  مـا  اگـر  امور قبیل این از و بیاییم کنار آمریکا با باید ما که میکنند گمان ها بعضی گاهی یعنی بود نخواهد

 مقابله و ستیزي ظلم اسالمی جمهوري ماهیت اگر اال و داد انجام را اینکار میتوان کنیم عوض را اسالمی حکومت
 .آمد کنار مستکبر ايه نظام این با نمیشود هست ظلم با

 بـه  مـردم  امیـد  چشـم  و بشـود  بیشـتر  مسئولین خوب حضور با داشتند ایران کشور به خداوند که نگاهی این انشااهللا
 و کـار  مسـئولین  کـه  ببیننـد  میخواهند فقط بیفتد؛ خاصی اتفاق که نیستند این دنبال به مردم است، مسئولین خدمت

 مسئولین اوقات از گاهی میکردند حس که بود علت این به داشت وجود مردم در که دلسردي این و میکنند تالش
 علیکم والسالم.نمیکنند کار


