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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

علیزاده -دوباره روزی بزرگ و به یاد ماندنی در کتاب انقالب اسالمی ایران ثبت
شد روزی که برای آینده این سرزمین راه را و هدف را مشخص می کرد و این به
واسه حضور مردم ،خوب رقم خورد .بیست و نهم اردیبهشت ماه  96بدون شک
از ذهن ها محو نخواهد شد چون موج حضور مردم آن قدر عظیم و باشکوه بود که
جای هیچ حرف و حدیثی را باقی نگذاشت.آخرین جمعه اردیبهشت ماه دوباره
روز حماسه سازی ملتی شد که برای ایران آباد و سربلند دست به انتخاب زد.
دیروز دیگر سخن از مشکالت نبود ،سخن از حضور بود ،حضوری پرشور همان
طور که رهبر معظم انقالب اسالمی خواسته بود .دیروز  ،حضور حرف اول را می

زد تا به بدخواهان بفهماند شاید در عقیده ها و دیدگاه ها اختالف نظر وجود
داشته باشد اما در هدف ،ایران و ایرانی یکی است.
دیروز قلم ها نه برای شخص بلکه برای ایران و سربلندی این مرز و بوم روی برگ
رأی حرکت کرد و حضور مثال زدنی ما دوباره به ایران آبرو بخشید پیش چشم
دشمنانی که نمی خواهند ایران با عظمت را ببینند .آخرین جمعه اردیبهشت
روز قبولی مردم شد در آزمونی بزرگ که نتیجه آن جز اقتدار ایران و ایرانی
نیست و به فرموده مقام معظم رهبری «برنده اصلی انتخابات ،نظام وملت ایران
هستند».دیروز حضور ما دوباره خواب و رؤیای دشمنان را آشفته و کاخ آرزوهای
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آنان را ویران کرد و بدخواهان نظام انگشت حیرت به دهان گرفتند از دیدن حضور
بی نظیر مردم پای صندوق های رأی  .حال از امروز دیگر بحث کاندیدای من و
کاندیدای تو مطرح نیست بلکه آنچه مهم می باشد منتخب ملت است .دیگر مهم
نیست از کدام جناح و کدام حزب است ،پای برگ انتخاب او اثر انگشت ماست.
حال رقابت پایان یافته و برادری ما ادامه دار است .امروز آن که منتخب ملت است
باید برای ایران تالش کند تا همت او عرصه حضور ما در ثبت افتخاری دیگر در
کتاب تاریخ انقالب ایران شود ،در آینده ای که چندان دور نیست.
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