
 بسمه تعالی

 قاطع اکثریت اسالمی ، شورای مجلس نمایندگان از نفر ۰۴۲ از بیش حمایت اعالم و دعوت از بعد

و دیدگاه  مختلف سالیق و از ادوار نمایندگان از نفر 715 امضای با ای بیانیه ، طی مجلس ادوار نمایندگان

 ذیل شرح به بیانیه کردند . متن حمایت ابراهیم رئیسی سید اهلل آیت از کشور سیاسی های و جناح ها

 باشد :می

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  أَهْلِهَاإِنََّ اللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدَُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى 

 والیتمدار ایران اسالمی و شهید پرور ملت شریف و

     آرزوی سالمتی برای  فضیلت و شهیدان راه حق و حضرت امام و ملکوتی فراوان به روح بلند و درود باسالم و

 : به استحضار می رساند خامنه ای العظمی اهلل تحضرت آی معظم رهبریمقام 

ل مشکالت میتح بدخواهان و و تحريم توسط دشمنان و تهديد سال توطئه و 24 انقالب اسالمی ايران علیرغم

 . شد كشور وارد كه بدين جهت بر یيناكامی ها ملت مظلوم و شما كشور وه وكمرشکن ب طاقت فرسا

فداكاری  همت و و هعظم امام زمان ارواحنا فداالالطاف ولی اهلل ا واليی به ياری خداوند و همچنان اين انقالب الهی و

پیاده نظام های  وی خواهی های نظام استکبار جانی كه در برابر باج بذل مال و مثال زدنی شما ملت قهرمان و

 نشیب توطئه ها و و ازگردونه های پر فراز عزمی راسخ  قامتی راست و توانسته است بارفته صورت گداخلی آنها 

 پیشرفت های به نمايش گذاشته و افزون خويش راروز  اقتدار سرفرازی و ت وعز خیانت ها به سالمت عبور كرده و

 . ای مختلف به منصه ظهور برساندهعرصه  شگفت آوری را در

 ملت قهرمان ايران :

  در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری قرار داريم هم اينک كه در طلیعه گام دوم انقالب اسالمی و

 ناكارآمدی مديريتی كه توسط نظام سلطه و مضايقی شما در همدردی با از مشکالت كشور و ماضمن درک درست 



فداكاری های  ها و همچنان استمرار مجاهدتاين باوريم كه  برتحمیل شده كشور  ها بر اين ملت و لتبرخی دو

نا آش درد،  انقالبی،  ی توانمندروت گسترده شما در انتخاب رئیس جمهمشارك وحضور  شما ملت قهرمان ايران و

 اندد نامطلوب دولتمرلکرناشی از عم ناكامی های تواند كاستی ها و كه می شهیدان است آرمان هایوفادار به  و

دشمنان و بدخواهان  ملت رقم زند و و افتخارات درخشانی را برای آينده كشور نشاط و وامید  گذشته را جبران و

 امید سازد. را از دست اندازی به استقالل و عزت ايران اسالمی  نا

طول كه در  های متفاوته ديدگا ساليق و بااين اساس ما جمعی از نمايندگان ادوار مجلس شورای اسالمی  بر

ی شما در سنوات مختلف أر میلیون ها وحمايت شما قرار گرفته ايم   اد وممورد اعت، نشیب انقالب  ودوران پر فراز 

گرديده است گی مجلس شورای اسالمی كرسی نمايند در ماحضور  بوجم جذب شده و جلب و گذشته به سوی ما

از میان نامزدهای مختلفی كه پا به عرصه ،  شرايط موجود در كشور مهبا توجه به ه و انهكارشناس سی دقیق وربر با

  ايستگیاين باوريم كه ش بر و رئیسی را فردی اصلح دانستهدکتر  اهلل تحضرت آیرقابت گذاشته اند 

ين ا كه درستیزی  عدالت طلبی و فساد، ی يجوان گرا ، مردم باوری،  اخالق مداری ، تجربه،  صالبت،  واليتمداری

 سرفرازی بیشتر برای اين ملت و و اقتداردر  بخشنويد و تحولی بزرگ أمنش تواندمی وجود دارد سالله سادات 

 ه سیزدهممشاركت گسترده در انتخابات دور ضمن دعوت از شما ملت قهرمان ايران به حضور و . فلذا كشور گردد

          از حضرت  ،در ادوار مختلف  نمایندگان شما ما .رياست جمهوری ايران اسالمی اعالم می داريم 

م از شما درخواست می نمایی و اهلل دکتر رئیسی به عنوان کاندیدای اصلح حمایت کرده آیت

بر تارک تاریخ درخشان انقالب اسالمی رقم  ی قاطع به مشارالیه برگ زرین دیگری راأبا ر

                                                                                                            زنید.

 من اهلل التوفیق و                                                                                                         

 مجلس شورای اسالمیر نمايندگان ادوا                                                                                          

 اهلل دكتر رئیسی  حامی آيت                                                                                                  


