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سالم علیکم

سپاس از الطاف الهی که حیات و بلوغ فکری ،علمی و عقلی را در عصر خمینی عزیز رضوان اهلل تعالی علیه و طریقت جامعه مهدوی
را به ما عطا فرمود .خداوند بزرگ را شاکرم که ما را در مسیر هدایتش قرار داد و در نهضت انقالب اسالمی ،همواره در کنار مردم عزیز و در
متن انقالب و تحت فرامین ولی فقیه و امام جامعه بودم .خدا را شاکرم که هنگام فتح خرمشهر قهرمان ،تماشاگر این فتح بزرگ نبودم و در سن
 14سالگی و همزمان با فتح خرمشهر ،در کردستان عزیز و جبهههای مریوان ،حاضر بودم .اکنون که به فرموده رهبر حکیم و فرزانه انقالب
حضرت امام خامنهای مدظله العالی ،خرمشهرها در پیش است ،تمایل نداشته که تماشاگر عرصه پیروزی در جنگ نرم باشم .از این جهت،
داوطلبی نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر ،پردیس ،بر اساس تجارب و
عالقهمندی در خدمت به جامعه و میهن اسالمی ،انتخاب کردم تا توان خود را و تالش خود را در خدمت به مردم عزیز و نظام اسالمی به کار
گیرم .ضمن تقدیم بروشور انتخاباتی اینجانب ،به استحضار میرساند آن چه که مرا در این مسیر مصمم کرد و از جمله اهداف اصلی اینجانب در
عرصه انتخابات بود ،معطوف به گسترش دامنه انتخاب مردم عزیز و ایجاد حماسه حضور بوده است .با تبریک و آرزوی موفقیت نمایندگان
منتخب مردم عزیز در مجلس شورای اسالمی ،انتظار میرود گام های مؤثر و نقش تأثیرگذار با رویکرد مدیریت جهادی در تحقق منویات مقام
عظمای والیت برای پیمودن گ ام دوم انقالب اسالمی با در نظرگرفتن ماهیت انقالب ،برطرف کردن ضعفهای اجرایی و به کارگیری و تقویت
ظرفیت های عظیم علمی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،سبک زندگی اسالمی و ایرانی و با مشارکت مردم و جوانان عزیز ،ایفا گردد و نمایندگان
محترم مجلس ،تمهیدات الزم و تصمیمات مقتضی در راستای مراتب فوق اتخاذ نمایند.
در گام دوم انقالب و در تداوم نهضت حسینی ،یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره) و شهدای
گرانقدر از جمله شهید قاسم سلیمانی و شهدای همرزمش بویژه شهید ابومهدی المهندس و مجاهدتهای مردم عزیز در عرصههای مختلف
و مشخصاً در حماسه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی ،گرامی میداریم و با پاسداری از ارزشهای واالی انقالب ،پرچم پر
عظمت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در پرتو عنایت و نصرت الهی و زعامت امام خامنهای عزیز مدظلهالعالی ،در نهضت جهانی
حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ،به اهتزار خواهیم آورد.
از شورای محترم نگهبان ،وزارت کشور و سایر عوامل اجرایی در برگزاری یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و نیز انتخابات مجلس خبرگان
رهبری که اهتمام وافری در فرایند برگزاری انتخابات معمول داشتهاند ،نهایت سپاس را داشته و همچنین انتظار میرود در مهندسی فرایند
مذکور ،تجارب نامزدهای انتخابات ،در مجموعه شرایط احراز داوطلبی نمایندگی ،منظور گردد و شاخص تجربه نیز به مجموعه شاخصهای
مرتبط اضافه نمایند .اهمیت این موضوع در حدیث حضرت علی علیه السالم مشخص است که فرمودهاند :تجربه باالتر از علم است.
امید است نیت ما ،کالم ما ،اقدام ما ،توام با بصیرت و مورد عنایت ،هدایت و رضایت خداوند متعال قرار گیرد که رضایت خداوند باالترین
خشنودیها است" .رضوان من اهلل اکبر"
پاداش الهی را برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و کشور سربلند ایران و اهتمام در ترویج ارزشها و آرمانهای
انقالب اسالمی ،در راستای اندیشه پیامبرگونه بنیانگذار جمهوری اسالمی و منویات رهبر معظم انقالب ،آرزومندم.
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