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ایام اهلل فجر و پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اراده و تالش مردم مسلمان و انقالبی ایران برای دستیابی به حاکمیت اسالمی به رهبری روح
خدا -بت شکن زمان؛ مجاهدی بزرگ و مرشدی انقالبی -با شعاری کوتاه و آشنا؛ که بر جان
تاریخ نشست؛ جهادی را بر پا کرد که مصداق کالم وحی «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم
سبلنا» ،راه رستگاری امت اسالمی از حاکمیت سرکش شیطان صفت را پیش روی تاریخ نهاد.
آن شعار در دو عبارت خالصه می شد(( :اهلل اکبر)) و ((خمینی رهبر)) .شعار اهلل اکبر به باور
خداپرستان توان بخشید و ایمان ملتی ستم کشیده را استوار ساخت و با هدایت آن رهبر
فرزانه که میفرمودند؛ باور کنید که میتوانید ،همهی ملت به پا خاست تا تاریخ را به شرف و
فضیلت مجاهدت بیارآید و ننگ و ذلت و وابستگی را از خود دور سازد.
ندای اهلل اکبر گویا همهی مظلومیت نهفته ی تاریخی را به جوش آورد و خشم انقالبی را از قله
های عظمت دین باوری به حرکت درآورد و در اوج ناباوری ستمکاران سرکش ،کاخ های
چپاول و ستم را بر سرکاخ نشینان ویران ساخت و این آغاز وعدهی تحقق ارادهی الهی و
ظهور وعدهی غلبهی مستضعفین بر مستکبرین شد .همان فریادی که امروز از ملتهای ستم
دیده در کشورهای اسالمی شنیده میشود و امید است بهزودی شاهد به ثمر نشستن
فریادهای مظلومیت همهی مسلمانان جهان باشیم.
این آغاز راهی بود برای آنهایی که حاکمیت اهلل را به جان خریدند تا با والیت حق از ظلمت و
تاریکی به سوی نور ،راه رستگاری راه بپیمایند .برای راهیان نور ،پیروزی بهمن ماه 57
سرانجام این حرکت نبود؛ بلکه سرمایهی پیمودن راهی بود که پیش قراوالنش به شهادت و
رهپویانش به انتظار آن نشستهاند.
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در  22بهمن  57ترجمان پیوستگی قرآن و عترت و تجلی
اراده ی الهی و همدلی و وحدت مردم و مظهر زیبای عبودیت و والیت بود (و من یطع الرسول
فقد اطاع اهلل ،قرآن کریم)
کانون جهادگران جهاد سازندگی در آغاز سیوهفتمین سال عمر پر برکت انقالب اسالمی به
منزلهی قطره ای از دریای عظمت این انقالب ،همهی آحاد مردم مسلمان را به پایبندی هرچه
بیشتر به اصول و ارزشهای مکتبی و انقالبی و قانون و ژرفنگری در اهداف انقالب اسالمی و
تجدید عهد با منویات معمار بزرگ آن و پیروی از ولی امرمان و استفاده صحیح از فرصتها و
انسجام و وحدت ملی در برابر تهدیدها و کینه توزیهای دشمنان فراخوانده و همهی اقشار
مردم بهویژه جهادگران را به حضوری گسترده ،آگاهانه ،انقالبی و فراگیر در راهپیمایی 22
بهمن دعوت می کند.
از خداوند بزرگ توفیق استقامت در صراط مستقیم انقالب اسالمی و جهادی عمل کردن را
برای همهی رهپویان والیت خواهانیم.
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