
 
 سخن نخست

ایران مسیر اقتدار و قدرت خود  را نوخاخت و با پیروزی انقالب اسالمی، ملت عزیز 
تدانست  ر پرتد رهخمد های بخیانگذار انقالب و رهبری معظو  انقوالب، ایوا راا بوا 

جمهدری اسالمی ایوران  ر چهو   .عظمت را با قّدت و هّمت هر چه تمام ا امه  هد
 ای های  اخلی، مخطقه سال نخست، تدانست به  ستاور های مه  و نگرفی  ر عرصه

المللی نائ  ند  و امروز با گام نها ن  ر چه  سال  وم، بایسته است با مروری  و بیا
ها را نخاسوایی و بررورن نمایود و   قیق بر رویدا های گذنته، نقاط ضعف و آسیب

یابی بوه تمودن نودیا  تر ید برای  ست بی .ها بپر از  به تقدیت نقاط قّدت و مدفقیت
هوای اقتاوا ی، سیاسوی، نظوامی و فرهخگوی بوه  صوهاسالمی باید بتدانی   ر همه عر
های کسب قدرت و اقتدار  رونی، مشوارکت  یکی از راا .استقالل و خد کفایی برسی 

انتخابات مبتخی بور مشوارکت عمودمی و  .حداکثری و پرندر مر م  ر انتخابات است
را المللوی  آرای مر می، افزایش رضایت و مشروعیت مر می نظام سیاسی، اعتبوار بیا
هوای  خداهی برای کشدر به همراا  انته و نظوام را  ر مداجهوه بوا تهدیودات و زیا ا

نظام اسوت  یو پشتدانه مل یانگر قدرت مر میکخد؛ زیرا انتخابات نما  نمخان تدانا می
 ر  یتر ر  و حضودر گسوتر ایونک  گ انتخابات  ر یشتریزان مشارکت بیو به هر م

برخودر ار  یتر ، نظوام از پشوتدانه مسوتحک  یمر م نواهد بانو یا عرصه از سدیا
حرکوت خداهود  یشوتریش با صوالبت و قودرت بیر خدیخداهد بد  و  ر ا امه مس

، از حضدر حوداکثری  ر انتخابوات بوه عخودان ؟دم؟نمد ، همچخانکه مقام معظ  رهبری
مخدی، وفاق و اقتدار ملی، تحکی  نظام، آبروی اسالم و تقدیت جمهودری  عام  عزت
مدجب ندا کوه  نومخان  ژا انتخاباتیگاا ویت و جایهمیا اهم .یا  نمد نداسالمی 

رند تا مر م را نسبت بوه نورکت  ر یش را به کار بگیتالش خد ی، تمامینظام اسالم
محوروم  یا پشوتدانه قودیله نظام را از ایوس ایخد و بدیدس نمایانتخابات  لسر  و مأ
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د یشویاند ییر و راهکارهاید تدابینمد ن تدرئه  نمخان با یخخث یرو برا ایسازند؛ از ا
 یخوه حضودر حوداکثرید و زمیدا نمایش پیافزا انتخابات زا مشارکت مر م  ریکه انگ

تریا راهکوار بورای  آنان فراه  گر  ؛ زیرا مشارکت مر می کارآمودتریا و کواربر ی
 .تحقق ایا مه  است

های سیاسوی و اجتمواعی از جملوه نظر به اهمیت نقوش مبلاوان محتورم  ر رویودا 
تریا رخدا  سیاسی و اجتمواعی سوال  که مه  1400انتخابات ریاست جمهدری سال 

معاونوت فرهخگوی و تبلیاوی  و  رو  و نیازمخد تدجه ویوژا اسوت؛ نمار می جاری به
های تدجیهی مبلاان اعزاموی مواا مبوارم رمضوان را بوه مدضود   نشست از نشست

الوا بر آن مقرر گر ید محتودای مورتبب بوا انتخابوات نیوز ع .انتخابات اختااص  ا 
تدلید و  ر اختیار مبلاان گرامی قرار گیر ؛ از آنجا که با انتشار یک یوا چخود مقالوه  ر 

تدنه ماا رمضان، حق مطلب  ر بارا ایا رویودا  مهو  ا ا  البالی مباحث گدناگدن را
ای مخوت   ناموه تدلیود ویوژاتدنوه مواا مبوارم رمضوان،  ند؛ همزمان با تهیه را نمی

نامه کوه گوامی  ر جهوت  امید است ایا ویژا .انتخابات نیز  ر  ستدر کار قرار گرفت
مخظودر حضودر حوداکثری  به ؟دم؟ای تحقق وظیفه  یخی و انقالبی و مطالبات امام خامخه

 .مر م  ر انتخابات ریاست جمهدری است، مدر  استفا ا مبلاان عزیز قرارگیر 
رو  بر اسواس رهخمد هوای نودرانی  معظ  و مبلاان گرامی نیز انتظار میاز روحانیت 

امام راح  و مقام معظ  رهبری، مر م فهوی  و قدرنوخاس را بوه حضودر پرنودر  ر 
لیت ؤوهای رئیس جمهدر نایسوته، مسو انتخابات  عدت کخخد و با بر نمر ن ویژگی

فرهیختوه و محتورم و نیوز  ندیسوخدگان    ر پایوان، از .الهی خد  را به انجوام برسوانخد
سازی ایوا  همکاران گروا تدلید محتدای فرهخگی و تبلیای که  ر جهت تدلید و آما ا

 .نمای  نامه تالش نمد ند، صمیمانه قدر انی می ویژا
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