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  رئیسی دکتر آقای جناب المسلمین و االسالم حجت حضرت محضر

  ایران اسالمی جمهوری منتخب و محترم جمهور رئیس

  علیکم سالم

 هب را چند نکاتی اخیر، انتخابات در شما شکوهمند پیروزی و انتخاب تبریک و ارادت و ادب عرض ضممن  احتراما

  .رسانم می مبارکتان عرض

 شور،ک نابسمامان  وضمعیت  به بود اعتراضمی  بلکه نبود محض انتخاباتی حضمور  یک صمرفا  افتاد اتفاق آنچه بنظرم

 نهاآ میتوان راحتی به که دیگر مورد ها صد و ها ده و خالی های سفره به بازار، نابسامان واقعیت به بود اعتراضی

 . کرد لمس و کرد حس و دید جامعه سطح در را

 ارآم طبق رأی میلیون بیسممت از بیش و نمودند اطمینان شممما به شممرایطی  در مردم رئیسممی دکتر آقای جناب

 . بود کرده پر را جامعه فضای ناامیدی و یأس که انداختند ها صندوق به حضرتعالی نام به واقعی

 ریرهب معظم مقام فرمایش طبق بلکه نیستند مرفهی مردمان دادند رأی شما به  که مردمی رئیسی آقای جناب

 . ندارند هم را مرغ تخم و مرغ کیلو چند همان خرید توان امروز که هستند ضعیفی قشر همان

 از رفتهبرگ چشم اشک با بلکه نویسم می شدن مطرح خود برای نه را سطور این قسم، وهلل به رئیسی آقای جناب

 آمدن به دلخوش و اند دانسمته  خود امید آخرین را شمما  ،که ضممعی  اما و عزیز و شممری  مردم این نیت خلوص

 . آورم می در نگارش هستند،به عزیزان این معیشت در سریع تحوالت و تغییرات و حضرتعالی

 توجه و تأمل مورد امیدوارم که شوم می یادآور شما به کوچک برادری چون را نکته دو تنها رئیسمی  آقای جناب

 . گیرد قرار حضرتعالی

 السممالم علیه امیر حضممرت چون ایم، رسممیده آینده چهارسممال انتهای به زدنی هم بر چشممم  اینکه -اول نکته

 :  میفرمایند

 ( الخ)  هفته یک اندازه به ماه یک و ماه یک شود می سال هر و شود می پیچیده هم در زمان آخرالزمان، در



 سفره و زندگی و جامعه در را شما مؤثر و گرم حضور و وجود مردم آنقدر اینکه یا نیست خارج حالت دو از آنگاه و

 ۰۴ با حداقل شما و آیند می آرا صندوق پای به دل و جان و اشمتیاق  و شمور  با که اند نموده لمس و حس خود

  .شد خواهید جمهوری ریاست دوم مرحله وارد رأی میلیون

 ایران در دنیا سمیاسی  جشمن  بزرگترین بلکه داشمت  خواهیم  پرشمور  انتخاباتی برگذاری تنها نه ما و ، شمااهلل  ان

 به ورود برای ای دغدغه گونه هیچ شما وآنگاه نمود خواهیم برگذار شده اسالم دشممنان  چشمم  خار که اسمالمی 

 و یأس به مجددا شممما به مردم امید این ناکرده خدای امااگر و داشممت نخواهید جمهوری ریاسممت دوم مرحله

 جوان میلیون ۰۴  از بیش معیشت و سفره و زندگی و جامعه نابسامان وضعیت در تغییری و شود تبدیل ناامیدی

 به هچگون عزیز اما و ضعی  قشر این دیگر وقت آن نکنند ،احساس کشور اقتصاد و صنعت شده فلج چرخ و مجرد

 .نمایند شما تقدیم را خود رأی و کنند دلخوش شما

 نبود مدبر و مدیر و بودن تقوا با و مؤمن بودن، پاک بودن، خوب در عزیز رئیسممی دکتر آقای جناب - دوم نکته

 داد خواهید افرادی چه دست به امور زمام و چید خواهید را تیمی چه اینکه ،اما ندارم تردیدی کمترین بنده شما

 اجرا مرحله به دلسوزانه و دل و جان با و مند دغدغه شما خود مثل را شما دستورات و ها سمیاسمت   بتوانند که ،

 پیشممبرد در شممما موفقیت موجب که اسممت، مهم خیلی این غیر، ال و بدانند مردم خدمت در را خود و درآورند

 کلیدی های پست چینش و انتخاب در خواهشمندم برادرانه فلذا شمد  خواهد شمما  هدفمند های برنامه و اهداف

 نشممانده سممیاه روز این به را مردم قبل دوره در که افرادی تنها نه ، تعارف بدون و  فرمایید مبذول را دقت نهایت

 . باشند پاسخگو که بسپارید عدالت دستگاه به را آنها بلکه بگذارید کنار اند

 .سپاسگزارم کردید توجه خود کوچک برادر این جمله چند به اینکه از

  

  دعا التماس و احترام با

  بردسیری قلندری حمید دکتر

  مدرس و محقق نویسنده،

 انتخاباتی ستاد الملل بین کمیته عضو

 حضرتعالی


