
 به نام خداوند بخشنده مهربان

شهرکرد ، بن و   یشهرستان ها هیو حوزه انتخاب یار یو مظلوم استان چهارمحال و بخت می جوانان دغدغه مند، فه
 سامان 

 باصفا و زحمتکش استان  مردم

 سالم

دعوت به حضور    شی پو  یبا راه انداز   نجانب یشهرکرد،بن و سامان به ا  هیمحبت و لطف شما جوانان حوزه انتخاب  ابراز
را خدمت  نی بنده کمتر نیاز آن حوزه باعث شد تا اوال مراتب سپاس ا یاسالم یدر عرصه انتخابات مجلس شورا

 . می ابالغ نما زانیشما عز

از امور   یاریشده و در بس جاد یکه در طول چهار دهه پر برکت گذشته در کشور ا یخوب یها تیوجود همه ظرف با
اما متاسفانه    م یاهستی سرآمد در دن  یتکنولوژ   وینانو و ب  ،ی دفاع   یدر حوزه ها   ی داشته ام و حت  یو توسعه خوب رشد  

  ر ی ،تجرد جوانان،نداشتن مسکن و سرپناه و غ یکار ی،بیشکاف طبقات  م،ینداشته ا یق یدر باب عدالت چندان توف
 ه یجوانان و نوجوانان را به شکوه و گال ن،ینچنیاز امور باعث شده تا ا یاریشفاف عمل کردن دستگاهها در بس

 وادارد. 

چند روز با   نیدر ا هیحوزه انتخاب زیشما جوانان عز یحضور یدارها یو د  زیمحبت آم یها  امیمتعدد، پ یتماسها 
فاصله گرفته   یو جناح  یفیط ،یا لهیقب ،یبا تفکرات قوم دیدهد نسل جد  یمختلف نشان م قی و سال دگاههاید

 است. دهیرس ییکمتر به جا  تانیادهای فر  یکه کمتر مورد توجه قرار گرفته و صدا   دیدار ییاند.دردها

  ن یکنم که نداشتن شغل و عدم تام  یدرک م   یتر جامعه به خوب  فیو ارتباط با اقشار ضع  یفعل  تیمسوول  لیدل  به
امر را به  نیامکان ا  یفعل ی اقتصاد طیکرده است. سن ازدواج باال رفته و شرا دیاز جوانان را کم ام یمعاش،بخش 

و   ابندی  یمشکالت نم  نیرفع ا یبرا یکه راه  انانجو نی دهد و چه مظلومند پدران و مادران ا یجوانان نم  شتریب
 مستاصل گشته اند. 

مملکتش و   یخود را نشان دهد و برا یها ییشود، توانا دهی خواهد د یم  می قشر عظ نیا نکهیا گریمهم  د  مسئله
امور و   نیمنطقه اش اثر گذار تر باشد اما امروز با سد بزرگ فرهنگ غلط عدم باور به جوانان، دخالت زر و زور در ا

 مواجه شده اند.   یریگ  میوتصم یت یری مد  یها یخاص و عموما ناکارآمد به صندل  یگروه  دنیچسب

و به دنبال عدالت   دیخسته شده ا یو جناح  یو گروه  یف یط یها  یدسته بند نیاز ا  زانیدارم که شما عز باور
همراه و   ز ی، من ن دیهست ییبستر رشد و شکوفا  جادیو ا  یرفع مشکالت رفاه  ،یزی فساد ست ت،یشفاف ،یخواه

 همگام با شما هستم. 

کند تا   یم  یبانین آنها را پشتقدرت شکل داده اند و ثروت ثروتمندا  یایماف  یدر هر منطقه ا یامروز عده ا نکهیا از
سال است در رسانه   ستیکه ب  دیدانی و م  ستیامروز من ن  یحرف ها   نهای.امی مند  هیهر چه بخواهند انجام دهند گال

 پرداخته ام. لیمسا  نیها به نقد ا

شهر    یمجلس، شوراها  ،یجمهور   استیمختلف اعم از ر  یها   گاهیمردم در جا  نیا  ندهیتوانند نما   یم   یافراد  امروز
بوده و دغدغه شان  زیداشته باشند، فساد ست یکه گذشته شفاف و روشن باشندییاجرا یها تیو روستا ومسوول

 . جناحشانو باند و  میرفع مشکالت مردم باشد تا حل مشکالت خود، خانواده و ت



و مکتب روح هللا که درد ها و   روستازاده از قشر مستضعف و محروم و رشد کرده در  دوران انقالب کیعنوان  به
  ی نقطه از زندگ  نیدر ا اریو مشقت بس یام و با سخت  دهیلمس کرده و طعم فقر را چش یمشکالت شما را به خوب

فروخورده تان را  اریبس یامروز، صبر و توان شما را کم کرده و بغض ها   یاقتصاد یدانم که فشارها  یقرار دارم م 
 بدل کرده است. یدرون  یاز مسائل مختلف به درد 

 : هیاستان و حوزه انتخاب میو بزرگوارم،جوانان با صالبت و فه  زیخواهران و برادران عز اما

در بر همان  دیو حقتان را مطالبه نکن دی ها نشو دانیو اثرگذار وارد م یکه اگر امروز خودتان بصورت جد  دیبدان-1
 رخ نخواهد داد.  یدی و اتفاق جد  دیپاشنه سابق خواهد چرخ

که   دی بدان اریاز شهرکرد و بن و سامان تا لردگان و بروجن و از اردل و فارسان تا کوهرنگ و ک ز،یشما جوانان عز-2
نه تنها در انتخابات که   یخود آفت بزرگ  نیتواند شما را به انتخاب درست برساند، که ا ینم  یا لهیو قب ینگاه قوم 

منطق    یتعصبات ب   نیغلط را و ا  یحصارها   ن یا  دی.بشکناست   دهیهم رس  ی ریگ  میو تصم  ییاجرا  ی به همه حوزه ها
که با   د یو باور داشته باش دی کن یدار  دانی روش ها اثر بگذارند و خودتان م ن یبر احساسات پاک شما با ا د یرا،نگذار

 است.  ریامر امکان پذ نیتوکل به خدا ا

مستمر از  یشما شود ، انتخاب درست، مطالبه گر  ریبانگیگر دیاجازه ده دیاست که نبا یآفت بزرگ یدینا ام -3
   ن یسرزم ن یا یها  تیظرف د یهمه ما را به اهداف مان خواهد رساند.مطمئن باش ،یهمه مسووالن و تالش جمع 

 برسند.  یاز زندگ  تیو احساس رضا   یعنوو از آن مهمتر رفاه م   یمردم بتوانند به رفاه ماد نیآنقدر هست که ا

ما در   یدعواها یو چه داخل یدارد چه از جنبه خارج  یار یبس تیمختلف اهم یحضور در انتخابات از جنبه ها -4
الزم است   می دان  یآب و خاک م   ن یتک تک ما که خود را سرباز ا  یو برا  ی مان داخل  یدرون خانواده است و بحث ها

به دور از احساسات و شعارها به دنبال  ایم و ثانیکن بی اوال خود و دوستانمان را به حضور فعال در انتخابات ترغ
اگر   یحت   می و مداوم مطالبه کن یو آنها را به طور جد  م ی برنامه بخواه ی از و م،یموجود باش نهی گز نیانتخاب بهتر

 هراس به دل راه داد.   دیاست و نبا  یع یطب یکه امر  میواقع شو  اریبس یتهمت ها و فشارها  دها،ی مورد تهد

دهد و   یجواب نم گرید  یحذف  یواقع نشده ام، برخوردها  دهایسالها کم مورد تهمت ها و تهد  نیدر ا زیبنده ن-5
  ن یا ی و دلمان برا م یجواب نخواهد داد، ما سرباز وطن گر ید یافراط یرفتارها  نیانگ زدن ها اثرگذار نخواهد بود.ا

سربلند و سرافراز باشند و به آنچه حقشان    شهیهم  شو مردمان   نیسرزم  نیا  میخواهیتپد و م  یآن م   یخاک و اعتال 
 از چپ و راست مواخذه نشوند.  نگونهیا دشانیو عقا  دگاهیاست برسند و به خاطر د 

  ی و مرادعل یاز هاد  وسفپورها،یو زال  انیآذر ینقلیها تا حس یمان یوطن از قاسم سل یبه حرمت خون شهدا  ما
  د یها ،از س یآقا بزرگ  رجیجعفرزاده و ا یتا امامقل  یاستک یها، شهدا  یموسو یو هاد  ی تا وهاب شهران ی دیسع

و کمال فاضلها   ی تا سهراب نوروز یها و از غالمرضا کاووس  یو عباس خلج  بیرغریتا اردش ین یاصغرو عبدهللا حس
که   یریاز دو هزارو چهارصد فرمانده دلمجال امکان نام بردن  نیجوان استان که در ا یاز شهدا گرید  یار یو بس

 . م یو از آن دفاع کن  مییآنچه حق است بگو می دار فهیزنده بماند وظ شانیخون پاک خود را دادند تا آرمانها 

مردم مظلوم   نیا یو حق طلب ی و زبان عدالتخواه م ی قدرت و ثروت شو یا یوابسته به ماف دیو شما نبا  من
  ن ی ا  ی،درد و رنج و محنت ها  زانی شما عز  یانقالب و خودباور   نیبه بعد و در چله دوم ا  نیدارم که از ا  نیقی. میباش

 مردم هر روز کمتر خواهد شد.

  یر یگیپ  یرا برا  تمیشرمنده کرد و مسوول  شیاز پ  شیمرا ب  ن،ی دعوت شما جوانان پرشور و با صالبت از بنده کمتر  -6
 ی استان از شهرستان ها  زی جوانان عز  نکهیکرد.از شتری بر گردنم دارند ب ی گ امور همه مردم استانم که حق بزر 



و ارائه   یو تلفن   یمطالب دوستان بصورت حضور  دنیمختلف ابراز لطف و محبت داشتند سپاسگزارم لکن بعد از شن
دوره انتخابات   نیحضور درا یبرا یبرنامه ا چیاز قبل ه نکه یا لیمد نظر بود عرض کردم که بدل شی پو نیآنچه در ا

لکن خدمت  دی نگرد سریبه فرموده دوستان در ائتالف بود و ادامه کار م زیاستان نداشته ام و ثبت نام در تهران ن
ضمن   دانمینم یاسالم یرا کمتر از خدمت در مجلس شورا یکنون تیمستضعفان کشورم در مسوول رومانبه مح

و عالوه بر تکرار نشان دادن   دی انتخابات پرشورتر از گذشته حاضر شو  نیااز همه شما، خواهشمندم در    ریعذر تقص
بنده هم در کنار شما بوده و به وسع    دیاش. مطمئن بدیبزن  ادیرا فر  تانیآب و خاک ، خواسته ها  نیتان به ا  یدلدادگ 

 فروگذار نخواهم بود.  یتالش چیآنها  از ه یریگیانتقال مطالبات شما و پ یبرا شیخو

 ما   یدوار یمبادا ام ریغ دست به

 ما   یاریبه   یاست به جز ما کس امدهین

 

 خدا و فرزند کوچک شما  بنده

 ی ن یحس یمرتض دیس

 نام خداوند بخشنده مهربان به

شهرکرد ، بن و   یشهرستان ها هیو حوزه انتخاب یار یو مظلوم استان چهارمحال و بخت می دغدغه مند، فه جوانان
 سامان 

 باصفا و زحمتکش استان  مردم

 سالم

دعوت به حضور    شی پو  یبا راه انداز   نجانب یشهرکرد،بن و سامان به ا  هیمحبت و لطف شما جوانان حوزه انتخاب  ابراز
را خدمت  نی بنده کمتر نیاز آن حوزه باعث شد تا اوال مراتب سپاس ا یاسالم یدر عرصه انتخابات مجلس شورا

 . می ابالغ نما زانیشما عز

از امور   یاریشده و در بس جاد یکه در طول چهار دهه پر برکت گذشته در کشور ا یخوب یها تیود همه ظرفوج با
اما متاسفانه    م یاهستی سرآمد در دن  یتکنولوژ   وینانو و ب  ،ی دفاع   یدر حوزه ها   ی داشته ام و حت  یرشد و توسعه خوب 

  ر ی ،تجرد جوانان،نداشتن مسکن و سرپناه و غ یکار ی،بیشکاف طبقات  م،ینداشته ا یق یدر باب عدالت چندان توف
 ه یجوانان و نوجوانان را به شکوه و گال ن،ینچنیاز امور باعث شده تا ا یاریشفاف عمل کردن دستگاهها در بس

 وادارد. 

چند روز با   نیدر ا هیحوزه انتخاب زیشما جوانان عز یحضور یدارها یو د  زیمحبت آم یها  امیمتعدد، پ یتماسها 
فاصله گرفته   یو جناح  یفیط ،یا لهیقب ،یبا تفکرات قوم دیدهد نسل جد  یمختلف نشان م قی و سال دگاههاید

 است. دهیرس ییکمتر به جا  تانیادهای فر  یکه کمتر مورد توجه قرار گرفته و صدا   دیدار ییاند.دردها

  ن یکنم که نداشتن شغل و عدم تام  یدرک م   یتر جامعه به خوب  فیو ارتباط با اقشار ضع  یفعل  تیمسوول  لیدل  به
امر را به  نیامکان ا  یفعل ی اقتصاد طیکرده است. سن ازدواج باال رفته و شرا دیاز جوانان را کم ام یمعاش،بخش 

و   ابندی  یمشکالت نم  نیرفع ا یبرا یکه راه  انانجو نی دهد و چه مظلومند پدران و مادران ا یجوانان نم  شتریب
 مستاصل گشته اند. 



مملکتش و   یخود را نشان دهد و برا یها ییشود، توانا دهی خواهد د یم  می قشر عظ نیا نکهیا گریمهم  د  مسئله
امور و   نیمنطقه اش اثر گذار تر باشد اما امروز با سد بزرگ فرهنگ غلط عدم باور به جوانان، دخالت زر و زور در ا

 مواجه شده اند.   یریگ  میوتصم یت یری مد  یها یخاص و عموما ناکارآمد به صندل  یگروه  دنیچسب

و به دنبال عدالت   دیخسته شده ا یو جناح  یو گروه  یف یط یها  یدسته بند نیاز ا  زانیدارم که شما عز باور
همراه و   ز ی، من ن دیهست ییبستر رشد و شکوفا  جادیو ا  یرفع مشکالت رفاه  ،یزی فساد ست ت،یشفاف ،یخواه

 همگام با شما هستم. 

  کند تا  یم  یبانیقدرت شکل داده اند و ثروت ثروتمندان آنها را پشت  یایماف  یدر هر منطقه ا یامروز عده ا نکهیا از
سال است در رسانه   ستیکه ب  دیدانی و م  ستیامروز من ن  یحرف ها   نهای.امی مند  هیهر چه بخواهند انجام دهند گال

 پرداخته ام. لیمسا  نیها به نقد ا

شهر    یمجلس، شوراها  ،یجمهور   استیمختلف اعم از ر  یها   گاهیمردم در جا  نیا  ندهیتوانند نما   یم   یافراد  امروز
بوده و دغدغه شان  زیداشته باشند، فساد ست یکه گذشته شفاف و روشن باشندییاجرا یها تیو روستا ومسوول

 . جناحشانو باند و  میرفع مشکالت مردم باشد تا حل مشکالت خود، خانواده و ت

 که درد ها و  روستازاده از قشر مستضعف و محروم و رشد کرده در  دوران انقالب و مکتب روح هللا کیعنوان  به
  ی نقطه از زندگ  نیدر ا اریو مشقت بس یام و با سخت  دهیلمس کرده و طعم فقر را چش یمشکالت شما را به خوب

فروخورده تان را  اریبس یامروز، صبر و توان شما را کم کرده و بغض ها   یاقتصاد یدانم که فشارها  یقرار دارم م 
 بدل کرده است. یدرون  یاز مسائل مختلف به درد 

 : هیاستان و حوزه انتخاب میو بزرگوارم،جوانان با صالبت و فه  زیخواهران و برادران عز اما

در بر همان  دیو حقتان را مطالبه نکن دی ها نشو دانیو اثرگذار وارد م یکه اگر امروز خودتان بصورت جد  دیبدان-1
 رخ نخواهد داد.  یدی و اتفاق جد  دیبق خواهد چرخپاشنه سا

که   دی بدان اریاز شهرکرد و بن و سامان تا لردگان و بروجن و از اردل و فارسان تا کوهرنگ و ک ز،یشما جوانان عز-2
نه تنها در انتخابات که   یخود آفت بزرگ  نیتواند شما را به انتخاب درست برساند، که ا ینم  یا لهیو قب ینگاه قوم 

منطق    یتعصبات ب   نیغلط را و ا  یحصارها   ن یا  دی.بشکناست   دهیهم رس  ی ریگ  میو تصم  ییاجرا  ی ه همه حوزه هاب
که با   د یو باور داشته باش دی کن یدار  دانی روش ها اثر بگذارند و خودتان م ن یبر احساسات پاک شما با ا د یرا،نگذار

 است.  ریامر امکان پذ نیتوکل به خدا ا

مستمر از  یشما شود ، انتخاب درست، مطالبه گر  ریبانگیگر دیاجازه ده دیاست که نبا یآفت بزرگ یدینا ام -3
   ن یسرزم ن یا یها  تیظرف د یهمه ما را به اهداف مان خواهد رساند.مطمئن باش ،یهمه مسووالن و تالش جمع 

 برسند.  یاز زندگ  تیس رضا و احسا  یعنوو از آن مهمتر رفاه م   یمردم بتوانند به رفاه ماد نیآنقدر هست که ا

ما در   یدعواها یو چه داخل یدارد چه از جنبه خارج  یار یبس تیمختلف اهم یحضور در انتخابات از جنبه ها -4
الزم است   می دان  یآب و خاک م   ن یتک تک ما که خود را سرباز ا  یو برا  ی مان داخل  یدرون خانواده است و بحث ها

به دور از احساسات و شعارها به دنبال  ایم و ثانیکن بی اوال خود و دوستانمان را به حضور فعال در انتخابات ترغ
اگر   یحت   می و مداوم مطالبه کن یو آنها را به طور جد  م ی برنامه بخواه ی از و م،یموجود باش نهی گز نیانتخاب بهتر

 هراس به دل راه داد.   دیاست و نبا  یع یطب یکه امر  میواقع شو  اریبس یتهمت ها و فشارها  دها،ی مورد تهد

دهد و   یجواب نم گرید  یحذف  یواقع نشده ام، برخوردها  دهایسالها کم مورد تهمت ها و تهد  نیدر ا زیبنده ن-5
  ن یا ی و دلمان برا م یجواب نخواهد داد، ما سرباز وطن گر ید یافراط یرفتارها  نیانگ زدن ها اثرگذار نخواهد بود.ا



سربلند و سرافراز باشند و به آنچه حقشان    شهیهم  شو مردمان   نیسرزم  نیا  میخواهیتپد و م  یآن م   یخاک و اعتال 
 از چپ و راست مواخذه نشوند.  نگونهیا دشانیو عقا  دگاهیاست برسند و به خاطر د 

  ی و مرادعل یاز هاد  وسفپورها،یو زال  انیآذر ینقلیها تا حس یمان یوطن از قاسم سل یبه حرمت خون شهدا  ما
  د یها ،از س یآقا بزرگ  رجیجعفرزاده و ا یتا امامقل  یاستک یها، شهدا  یموسو یو هاد  ی تا وهاب شهران ی دیسع

و کمال فاضلها   ی تا سهراب نوروز یها و از غالمرضا کاووس  یو عباس خلج  بیرغریتا اردش ین یاصغرو عبدهللا حس
که   یریمجال امکان نام بردن از دو هزارو چهارصد فرمانده دل نیجوان استان که در ا یاز شهدا گرید  یار یو بس

 . م یو از آن دفاع کن  مییآنچه حق است بگو می دار فهیزنده بماند وظ شانیخون پاک خود را دادند تا آرمانها 

مردم مظلوم   نیا یو حق طلب ی و زبان عدالتخواه م ی قدرت و ثروت شو یا یوابسته به ماف دیو شما نبا  من
  ن ی ا  ی،درد و رنج و محنت ها  زانی شما عز  یانقالب و خودباور   نیبه بعد و در چله دوم ا  نیدارم که از ا  نیقی. میباش

 مردم هر روز کمتر خواهد شد.

  یر یگیپ  یرا برا  تمیشرمنده کرد و مسوول  شیاز پ  شیمرا ب  ن،ی دعوت شما جوانان پرشور و با صالبت از بنده کمتر  -6
 ی استان از شهرستان ها  زی جوانان عز  نکهیکرد.از شتری بر گردنم دارند ب ی مردم استانم که حق بزرگ امور همه 

و ارائه   یو تلفن   یمطالب دوستان بصورت حضور  دنیمختلف ابراز لطف و محبت داشتند سپاسگزارم لکن بعد از شن
دوره انتخابات   نیحضور درا یبرا یبرنامه ا چیاز قبل ه نکه یا لیمد نظر بود عرض کردم که بدل شی پو نیآنچه در ا

لکن خدمت  دی نگرد سریبه فرموده دوستان در ائتالف بود و ادامه کار م زیاستان نداشته ام و ثبت نام در تهران ن
ضمن   دانمینم یاسالم یشورا را کمتر از خدمت در مجلس یکنون تیمستضعفان کشورم در مسوول رومانبه مح

و عالوه بر تکرار نشان دادن   دی انتخابات پرشورتر از گذشته حاضر شو  نیاز همه شما، خواهشمندم در ا  ریعذر تقص
بنده هم در کنار شما بوده و به وسع    دیاش. مطمئن بدیبزن  ادیرا فر  تانیآب و خاک ، خواسته ها  نیتان به ا  یدلدادگ 

 فروگذار نخواهم بود.  یتالش چیآنها  از ه یریگیانتقال مطالبات شما و پ یبرا شیخو

 ما   یدوار یمبادا ام ریدست غ به

 ما   یاریبه   یاست به جز ما کس امدهین

 

 خدا و فرزند کوچک شما  بنده

 ی ن یحس یمرتض دیس


