جناب آقاي دكتر علي ﻻريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسﻼمي

١٣٩٧/٠٨/١٩
٣٠٢٧١/١٠٠١٠٠
صـــلوات

سﻼم عليكم؛
با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السﻼم ،همانطور كه مستحضر هستيد دستيابي به عدالت
اجتماعي در جنبشهاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره نقش پررنگي را ايفا كرده
به ﮔونهاي كه مهمترين خواسته مشروطهخواهان تأسيس عدالتخانه بوده و در جريان پيروزي انقﻼب
شكوهمند اسﻼمي نيز عدالتخواهي از مهمترين آرمانهاي ملت انقﻼبي ايران و به مثابة موتور محركة
اين حركت عظيم بوده است.
حال در آستانة چهل سالگي انقﻼب اسﻼمي ميبايست به اين پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالها
مجاهدت ملت و تﻼش مسئوﻻن در جهت دستيابي به عدالت و تﻼشها و خون دل خوردنهاي حضرت
امام خميني و رهبري بزرﮔوار انقﻼب اسﻼمي ،اكنون جمهوري اسﻼمي در راستاي تحقق اين آرمان تا
چه حد موفق بوده و چرا به فرمودهي رهبر معظم انقﻼب ،ما در زمينه تحقق عدالت به تمامي
آرمانهايمان نرسيدهايم؟
با توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسﻼمي در راس امور كشور و وظيفة قانونﮔذاري و همچنين
نظارت بر حسن اجراي قوانين ،بر آن شديم تا نقش اين نهاد كه آئينهي مردمساﻻري ديني ميباشد را
در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با تبعيض ،فساد و اشرافيت بررسي كنيم.
لذا از جنابعالي كه بيش از يك دهه است رياست مجلس شوراي اسﻼمي را بر عهده داريد و پيش از آن
هم ،در عرصههاي ديگر در حال خدمت بوده و داراي سوابق انقﻼبي بودهايد ،دعوت ميشود تا در برنامة
سخنراني و پرسش و پاسخي به مناسبت روز مجلس و در آستانه روز دانشجو ،در روز سهشنبه  ١٣آذر
ساعت  ١٥كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان »مدعي العموم« جامعه
برﮔزار ميﮔردد به عنوان مهمان حضور به هم رسانيده و به تبيين نقش و عملكرد مجلس شورا اسﻼمي
در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاﻻت دانشجويان دغدغهمند ،اين سرمايه هاي اصلي نظام
اسﻼمي ،باشيد.
حضور جنابتان به عنوان يكي از چهرههاي شاخص نظام در سالهاي اخير ،ميتواند ﮔامي در جهت
تحقق آرمانهاي شريف عدالتخواهي و مردمساﻻري و همچنين ،موجب خنثي كردن تبليغات منفي
دشمنان عليه نظام اسﻼمي باشد.
پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.
مهدي ايرانپوري
مسئول بسيج دانشجويي
دانشگاه صنعتي اميركبير

جناب آقاي دكتر علي مطهري
نائب دوم محترم مجلس شوراي اسﻼمي

١٣٩٧/٠٨/١٩
٣٠٢٧١/١٠٠١٠١
صـــلوات

سﻼم عليكم؛
با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السﻼم ،همانطور كه مستحضر هستيد دستيابي به عدالت
اجتماعي در جنبشهاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره نقش پررنگي را ايفا كرده
ﺑﻪ ﮔونهاي كه مهمترين خواسته مشروطهخواهان تأسيس عدالتخانه بوده و در جريان پيروزي انقﻼب

شكوهمند اسﻼمي نيز عدالتخواهي از مهمترين آرمانهاي ملت انقﻼبي ايران و به مثابة موتور محركة
اين حركت عظيم بوده است.
حال در آستانة چهل سالگي انقﻼب اسﻼمي ميبايست به اين پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالها
مجاهدت ملت و تﻼش مسئوﻻن در جهت دستيابي به عدالت و تﻼشها و خون دل خوردنهاي حضرت
امام خميني و رهبري بزرﮔوار انقﻼب اسﻼمي ،اكنون جمهوري اسﻼمي در راستاي تحقق اين آرمان تا
چه حد موفق بوده و چرا به فرمودهي رهبر معظم انقﻼب ،ما در زمينه تحقق عدالت به تمامي
آرمانهايمان نرسيدهايم؟
با توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسﻼمي در راس امور كشور و وظيفة قانونﮔذاري و همچنين
نظارت بر حسن اجراي قوانين ،بر آن شديم تا نقش اين نهاد كه آئينهي مردمساﻻري ديني ميباشد را
در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با تبعيض ،فساد و اشرافيت بررسي كنيم.
لذا از جنابعالي كه نزديك به يك دهه نمايندﮔي مردم تهران را برعهده داريد ،دعوت ميشود تا در
برنامة سخنراني و پرسش و پاسخ به مناسبت روز مجلس و در آستانه روز دانشجو ،در روز سهشنبه ١٣
آذر ساعت  ١٥كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان »مدعي العموم« جامعه
برﮔزار ميﮔردد به عنوان مهمان حضور به هم رسانيده و به تبيين نقش و عملكرد مجلس شورا اسﻼمي
در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاﻻت دانشجويان دغدغهمند ،اين سرمايه هاي اصلي نظام
اسﻼمي ،باشيد.
حضور جنابتان ميتواند ميتواند ﮔامي در جهت تحقق آرمانهاي شريف عدالتخواهي و مردمساﻻري و
همچنين ،موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسﻼمي باشد.
پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.
مهدي ايرانپوري
مسئول بسيج دانشجويي
دانشگاه صنعتي اميركبير

جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان

نائب اول محترم مجلس شوراي اسﻼمي

١٣٩٧/٠٨/١٩
٣٠٢٧١/١٠٠١٠٢
صـــلوات

سﻼم عليكم؛
با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السﻼم ،همانطور كه مستحضر هستيد دستيابي به عدالت
اجتماعي در جنبشهاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره نقش پررنگي را ايفا كرده
به ﮔونهاي كه مهمترين خواسته مشروطهخواهان تأسيس عدالتخانه بوده و در جريان پيروزي انقﻼب
شكوهمند اسﻼمي نيز عدالتخواهي از مهمترين آرمانهاي ملت انقﻼبي ايران و به مثابة موتور محركة
اين حركت عظيم بوده است.
حال در آستانة چهل سالگي انقﻼب اسﻼمي ميبايست به اين پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالها
مجاهدت ملت و تﻼش مسئوﻻن در جهت دستيابي به عدالت و تﻼشها و خون دل خوردنهاي حضرت
امام خميني و رهبري بزرﮔوار انقﻼب اسﻼمي ،اكنون جمهوري اسﻼمي در راستاي تحقق اين آرمان تا
چه حد موفق بوده و چرا به فرمودهي رهبر معظم انقﻼب ،ما در زمينه تحقق عدالت به تمامي
آرمانهايمان نرسيدهايم؟
با توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسﻼمي در راس امور كشور و وظيفة قانونﮔذاري و همچنين
نظارت بر حسن اجراي قوانين ،بر آن شديم تا نقش اين نهاد كه آئينهي مردمساﻻري ديني ميباشد را
در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با تبعيض ،فساد و اشرافيت بررسي كنيم.
لذا از جنابعالي دعوت ميشود تا در برنامة سخنراني و پرسش و پاسخي به مناسبت روز مجلس و در
آستانه روز دانشجو ،در روز سهشنبه  ١٣آذر ساعت  ١٥كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي
اميركبير به عنوان »مدعي العموم« جامعه برﮔزار ميﮔردد به عنوان مهمان حضور به هم رسانيده و به
تبيين نقش و عملكرد مجلس شورا اسﻼمي در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاﻻت دانشجويان
دغدغهمند ،اين سرمايه هاي اصلي نظام اسﻼمي ،باشيد.
حضور جنابتان ميتواند ميتواند ﮔامي در جهت تحقق آرمانهاي شريف عدالتخواهي و مردمساﻻري و
همچنين ،موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسﻼمي باشد.
پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.

مهدي ايرانپوري
مسئول بسيج دانشجويي
دانشگاه صنعتي اميركبير

جناب آقاي دكتر محمد رضا عارف
رياست محترم فراكسيون اميد
١٣٩٧/٠٨/١٩
٣٠٢٧١/١٠٠١٠٣
١٣٩٧/٠٨/١٩

سﻼم عليكم؛
با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السﻼم ،همانطور كه مستحضر هستيد دستيابي به عدالت
اجتماعي در جنبشهاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره نقش پررنگي را ايفا كرده
به ﮔونهاي كه مهمترين خواسته مشروطهخواهان تأسيس عدالتخانه بوده و در جريان پيروزي انقﻼب
شكوهمند اسﻼمي نيز عدالتخواهي از مهمترين آرمانهاي ملت انقﻼبي ايران و به مثابة موتور محركة
اين حركت عظيم بوده است.
حال در آستانة چهل سالگي انقﻼب اسﻼمي ميبايست به اين پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالها
مجاهدت ملت و تﻼش مسئوﻻن در جهت دستيابي به عدالت و تﻼشها و خون دل خوردنهاي حضرت
امام خميني و رهبري بزرﮔوار انقﻼب اسﻼمي ،اكنون جمهوري اسﻼمي در راستاي تحقق اين آرمان تا
چه حد موفق بوده و چرا به فرمودهي رهبر معظم انقﻼب ،ما در زمينه تحقق عدالت به تمامي
آرمانهايمان نرسيدهايم؟
با توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسﻼمي در راس امور كشور و وظيفة قانونﮔذاري و همچنين
نظارت بر حسن اجراي قوانين ،بر آن شديم تا نقش اين نهاد كه آئينهي مردمساﻻري ديني ميباشد را
در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با تبعيض ،فساد و اشرافيت بررسي كنيم.
لذا از جنابعالي دعوت ميشود تا در برنامة سخنراني و پرسش و پاسخي به مناسبت روز مجلس و در
آستانه روز دانشجو ،در روز سهشنبه  ١٣آذر ساعت  ١٥كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي
اميركبير به عنوان »مدعي العموم« جامعه برﮔزار ميﮔردد به عنوان مهمان حضور به هم رسانيده و به
تبيين نقش و عملكرد مجلس شورا اسﻼمي در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاﻻت دانشجويان
دغدغهمند ،اين سرمايه هاي اصلي نظام اسﻼمي ،باشيد.
حضور جنابتان ميتواند ميتواند ﮔامي در جهت تحقق آرمانهاي شريف عدالتخواهي و مردمساﻻري و
همچنين ،موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسﻼمي باشد.
پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.
مهدي ايرانپوري
مسئول بسيج دانشجويي
دانشگاه صنعتي اميركبير

جناب آقاي دكتر كاظم جﻼلي
رياست محترم فراكسيون مستقلين وﻻيي

١٣٩٧/٠٨/١٩
٣٠٢٧١/١٠٠١٠٥
١٣٩٧/٠٨/١٩

سﻼم عليكم؛
با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السﻼم ،همانطور كه مستحضر هستيد دستيابي به عدالت
اجتماعي در جنبشهاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره نقش پررنگي را ايفا كرده
به ﮔونهاي كه مهمترين خواسته مشروطهخواهان تأسيس عدالتخانه بوده و در جريان پيروزي انقﻼب
شكوهمند اسﻼمي نيز عدالتخواهي از مهمترين آرمانهاي ملت انقﻼبي ايران و به مثابة موتور محركة
اين حركت عظيم بوده است.
حال در آستانة چهل سالگي انقﻼب اسﻼمي ميبايست به اين پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالها
مجاهدت ملت و تﻼش مسئوﻻن در جهت دستيابي به عدالت و تﻼشها و خون دل خوردنهاي حضرت
امام خميني و رهبري بزرﮔوار انقﻼب اسﻼمي ،اكنون جمهوري اسﻼمي در راستاي تحقق اين آرمان تا
چه حد موفق بوده و چرا به فرمودهي رهبر معظم انقﻼب ،ما در زمينه تحقق عدالت به تمامي
آرمانهايمان نرسيدهايم؟
با توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسﻼمي در راس امور كشور و وظيفة قانونﮔذاري و همچنين
نظارت بر حسن اجراي قوانين ،بر آن شديم تا نقش اين نهاد كه آئينهي مردمساﻻري ديني ميباشد را
در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با تبعيض ،فساد و اشرافيت بررسي كنيم.
لذا از جنابعالي دعوت ميشود تا در برنامة سخنراني و پرسش و پاسخي به مناسبت روز مجلس و در
آستانه روز دانشجو ،در روز سهشنبه  ١٣آذر ساعت  ١٥كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي
اميركبير به عنوان »مدعي العموم« جامعه برﮔزار ميﮔردد به عنوان مهمان حضور به هم رسانيده و به
تبيين نقش و عملكرد مجلس شورا اسﻼمي در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاﻻت دانشجويان
دغدغهمند ،اين سرمايه هاي اصلي نظام اسﻼمي ،باشيد.
حضور جنابتان ميتواند ميتواند ﮔامي در جهت تحقق آرمانهاي شريف عدالتخواهي و مردمساﻻري و
همچنين ،موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسﻼمي باشد.
پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.
مهدي ايرانپوري
مسئول بسيج دانشجويي
دانشگاه صنعتي اميركبير

جناب آقاي دكتر حميد رضا حاجي ﺑاﺑايي
رياست محترم فراكسيون نمايندگان وﻻيي

١٣٩٧/٠٨/١٩
٣٠٢٧١/١٠٠١٠٤
صـــلوات

سﻼم عليكم؛
با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السﻼم ،همانطور كه مستحضر هستيد دستيابي به عدالت
اجتماعي در جنبشهاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره نقش پررنگي را ايفا كرده
به ﮔونهاي كه مهمترين خواسته مشروطهخواهان تأسيس عدالتخانه بوده و در جريان پيروزي انقﻼب
شكوهمند اسﻼمي نيز عدالتخواهي از مهمترين آرمانهاي ملت انقﻼبي ايران و به مثابة موتور محركة
اين حركت عظيم بوده است.
حال در آستانة چهل سالگي انقﻼب اسﻼمي ميبايست به اين پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالها
مجاهدت ملت و تﻼش مسئوﻻن در جهت دستيابي به عدالت و تﻼشها و خون دل خوردنهاي حضرت
امام خميني و رهبري بزرﮔوار انقﻼب اسﻼمي ،اكنون جمهوري اسﻼمي در راستاي تحقق اين آرمان تا
چه حد موفق بوده و چرا به فرمودهي رهبر معظم انقﻼب ،ما در زمينه تحقق عدالت به تمامي
آرمانهايمان نرسيدهايم؟
با توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسﻼمي در راس امور كشور و وظيفة قانونﮔذاري و همچنين
نظارت بر حسن اجراي قوانين ،بر آن شديم تا نقش اين نهاد كه آئينهي مردمساﻻري ديني ميباشد را
در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با تبعيض ،فساد و اشرافيت بررسي كنيم.
لذا از جنابعالي دعوت ميشود تا در برنامة سخنراني و پرسش و پاسخي به مناسبت روز مجلس و در
آستانه روز دانشجو ،در روز سهشنبه  ١٣آذر ساعت  ١٥كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي
اميركبير به عنوان »مدعي العموم« جامعه برﮔزار ميﮔردد به عنوان مهمان حضور به هم رسانيده و به
تبيين نقش و عملكرد مجلس شورا اسﻼمي در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاﻻت دانشجويان
دغدغهمند ،اين سرمايه هاي اصلي نظام اسﻼمي ،باشيد.
حضور جنابتان ميتواند ميتواند ﮔامي در جهت تحقق آرمانهاي شريف عدالتخواهي و مردمساﻻري و
همچنين ،موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسﻼمي باشد.
پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.

مهدي ايرانپوري
مسئول بسيج دانشجويي
دانشگاه صنعتي اميركبير

