
 

  
 

  
  جناب آقاي دكتر علي الريجاني

  محترم مجلس شوراي اسالمي رئيس

  سالم عليكم؛
تيابي به عدالت دس يدهست طور كه مستحضرهمان ،با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السالم

نقش پررنگي را ايفا كرده هاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره در جنبش اجتماعي
نقالب او در جريان پيروزي  ودهخواهان تأسيس عدالتخانه بترين خواسته مشروطهي كه مهمابه گونه

هاي ملت انقالبي ايران و به مثابة موتور محركة ترين آرماناز مهم خواهيعدالتاسالمي نيز  شكوهمند
  .ه استاين حركت عظيم بود

ها ش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالپرسبايست به اين حال در آستانة چهل سالگي انقالب اسالمي مي
هاي حضرت ها و خون دل خوردندر جهت دستيابي به عدالت و تالشو تالش مسئوالن  مجاهدت ملت

ا اين آرمان ت جمهوري اسالمي در راستاي تحقق ، اكنوناسالمي و رهبري بزرگوار انقالب خميني امام
دالت به تمامي ، ما در زمينه تحقق عرهبر معظم انقالبي چه حد موفق بوده و چرا به فرموده

  ايم؟هايمان نرسيدهآرمان
و همچنين  گذاريكشور و وظيفة قانون ر راس اموربا توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسالمي د

باشد را ساالري ديني ميي مردمكه آئينه ديم تا نقش اين نهادآن شبر  ،حسن اجراي قوانين بر نظارت
  .بررسي كنيمو اشرافيت فساد تبعيض، و نيز مقابله مؤثر با در راستاي تحقق عدالت 

ده داريد و پيش از آن رياست مجلس شوراي اسالمي را بر عه است عالي كه بيش از يك دههلذا از جناب
شود تا در برنامة ايد، دعوت ميبوده و داراي سوابق انقالبي بودههاي ديگر در حال خدمت در عرصه ،هم

 آذر ١٣شنبه به مناسبت روز مجلس و در آستانه روز دانشجو، در روز سه پاسخي پرسش وسخنراني و 
جامعه  »مدعي العموم«به عنوان  كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير ١٥ساعت 

شورا اسالمي  سمجل و عملكرد ين نقشه و به تبيهمان حضور به هم رسانيدبه عنوان مگردد برگزار مي
 اين سرمايه هاي اصلي نظام ،مندالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاالت دانشجويان دغدغهدر تحقق عد

  باشيد. اسالمي،
در جهت تواند گامي هاي اخير، ميهاي شاخص نظام در سالحضور جنابتان به عنوان يكي از چهره

منفي خنثي كردن تبليغات  و همچنين، موجب ساالريو مردم خواهيشريف عدالت هايتحقق آرمان
  باشد.دشمنان عليه نظام اسالمي 

  پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.
 مهدي ايرانپوري                                       

  مسئول بسيج دانشجويي                                   
 دانشگاه صنعتي اميركبير                                  

  صـــلوات

١٠٠١٠٠/٣٠٢٧١  
١٩/٠٨/١٣٩٧  



 

 
 

 
  

  مطهريجناب آقاي دكتر علي 
  نائب دوم محترم مجلس شوراي اسالمي

  سالم عليكم؛
تيابي به عدالت دس طور كه مستحضر هستيدهمان ،با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السالم

نقش پررنگي را ايفا كرده يران همواره هاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ااجتماعي در جنبش
نقالب او در جريان پيروزي  ودهخواهان تأسيس عدالتخانه بترين خواسته مشروطهاي كه مهمگونه به

هاي ملت انقالبي ايران و به مثابة موتور محركة ترين آرمانخواهي از مهماسالمي نيز عدالت شكوهمند
  .ه استاين حركت عظيم بود

ها پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالبايست به اين ة چهل سالگي انقالب اسالمي ميحال در آستان
هاي حضرت ها و خون دل خوردنو تالش مسئوالن در جهت دستيابي به عدالت و تالش مجاهدت ملت

ا اين آرمان ت جمهوري اسالمي در راستاي تحقق ، اكنونامام خميني و رهبري بزرگوار انقالب اسالمي
دالت به تمامي ، ما در زمينه تحقق عرهبر معظم انقالبي موفق بوده و چرا به فرموده چه حد

  ايم؟هايمان نرسيدهآرمان
و همچنين  گذارير راس امور كشور و وظيفة قانونبا توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسالمي د

باشد را ساالري ديني ميي مردمديم تا نقش اين نهاد كه آئينهآن شبر  حسن اجراي قوانين، بر نظارت
  .بررسي كنيمو اشرافيت فساد تبعيض، در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با 

شود تا در ، دعوت ميلذا از جنابعالي كه نزديك به يك دهه نمايندگي مردم تهران را برعهده داريد
 ١٣شنبه نشجو، در روز سهبه مناسبت روز مجلس و در آستانه روز دا پرسش و پاسخسخنراني و برنامة 

جامعه » مدعي العموم«به عنوان  كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير ١٥آذر ساعت 
س شورا اسالمي مجل و عملكرد ين نقشه و به تبيهمان حضور به هم رسانيدبه عنوان مگردد برگزار مي

 اين سرمايه هاي اصلي نظام ،مندهدر تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاالت دانشجويان دغدغ
  باشيد. اسالمي،

ساالري و و مردم خواهيهاي شريف عدالتدر جهت تحقق آرمانتواند گامي ميتواند حضور جنابتان مي
  باشد.همچنين، موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسالمي 

  پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.
 مهدي ايرانپوري                                          

  مسئول بسيج دانشجويي                                     
 دانشگاه صنعتي اميركبير                                    

  

  صـــلوات
١٠٠١٠١/٣٠٢٧١  

١٩/٠٨/١٣٩٧  



 

 
  

  مسعود پزشكيانجناب آقاي دكتر 
  ول محترم مجلس شوراي اسالمينائب ا

  سالم عليكم؛
تيابي به عدالت دس طور كه مستحضر هستيدهمان ،با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السالم

نقش پررنگي را ايفا كرده هاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره اجتماعي در جنبش
نقالب او در جريان پيروزي  ودهان تأسيس عدالتخانه بخواهترين خواسته مشروطهاي كه مهمبه گونه

هاي ملت انقالبي ايران و به مثابة موتور محركة ترين آرمانخواهي از مهماسالمي نيز عدالت شكوهمند
  .ه استاين حركت عظيم بود

ها پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالبايست به اين حال در آستانة چهل سالگي انقالب اسالمي مي
هاي حضرت ها و خون دل خوردنو تالش مسئوالن در جهت دستيابي به عدالت و تالش مجاهدت ملت

ا اين آرمان ت جمهوري اسالمي در راستاي تحقق ، اكنونامام خميني و رهبري بزرگوار انقالب اسالمي
ي دالت به تمام، ما در زمينه تحقق عرهبر معظم انقالبي چه حد موفق بوده و چرا به فرموده

  ايم؟هايمان نرسيدهآرمان
و همچنين  گذارير راس امور كشور و وظيفة قانونبا توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسالمي د

باشد را ساالري ديني ميي مردمديم تا نقش اين نهاد كه آئينهآن شبر  حسن اجراي قوانين، بر نظارت
  .بررسي كنيمو اشرافيت  فسادتبعيض، در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با 

به مناسبت روز مجلس و در  پرسش و پاسخيسخنراني و شود تا در برنامة لذا از جنابعالي دعوت مي
كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي  ١٥آذر ساعت  ١٣شنبه آستانه روز دانشجو، در روز سه

ه و به همان حضور به هم رسانيدوان مبه عنگردد جامعه برگزار مي» مدعي العموم«به عنوان  اميركبير
س شورا اسالمي در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاالت دانشجويان مجل و عملكرد ين نقشتبي

  باشيد. اسالمي، اين سرمايه هاي اصلي نظام ،منددغدغه
ري و ساالو مردم خواهيهاي شريف عدالتدر جهت تحقق آرمانتواند گامي ميتواند حضور جنابتان مي

  باشد.همچنين، موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسالمي 
  پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.

         
  

 مهدي ايرانپوري                                      

  مسئول بسيج دانشجويي                                 
 دانشگاه صنعتي اميركبير                                 

  

  صـــلوات

١٩/٠٨/١٣٩٧  

١٠٠١٠٢/٣٠٢٧١  



 

  
  

  
  محمد رضا عارفجناب آقاي دكتر 

  رياست محترم فراكسيون اميد

  سالم عليكم؛
تيابي به عدالت دس طور كه مستحضر هستيدهمان ،با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السالم

نقش پررنگي را ايفا كرده هاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره اجتماعي در جنبش
نقالب او در جريان پيروزي  ودهخواهان تأسيس عدالتخانه بترين خواسته مشروطهاي كه مهمبه گونه

بي ايران و به مثابة موتور محركة هاي ملت انقالترين آرمانخواهي از مهماسالمي نيز عدالت شكوهمند
  .ه استاين حركت عظيم بود

ها پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالبايست به اين حال در آستانة چهل سالگي انقالب اسالمي مي
هاي حضرت ها و خون دل خوردنو تالش مسئوالن در جهت دستيابي به عدالت و تالش مجاهدت ملت

ا اين آرمان ت جمهوري اسالمي در راستاي تحقق ، اكنونانقالب اسالمي امام خميني و رهبري بزرگوار
دالت به تمامي ، ما در زمينه تحقق عرهبر معظم انقالبي چه حد موفق بوده و چرا به فرموده

  ايم؟هايمان نرسيدهآرمان
و همچنين  گذارير راس امور كشور و وظيفة قانونبا توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسالمي د

باشد را ساالري ديني ميي مردمديم تا نقش اين نهاد كه آئينهآن شبر  حسن اجراي قوانين، بر نظارت
  .بررسي كنيمو اشرافيت فساد تبعيض، در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با 

 به مناسبت روز مجلس و در پرسش و پاسخيسخنراني و شود تا در برنامة لذا از جنابعالي دعوت مي
كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي  ١٥آذر ساعت  ١٣شنبه آستانه روز دانشجو، در روز سه

ه و به همان حضور به هم رسانيدبه عنوان مگردد جامعه برگزار مي» مدعي العموم«به عنوان  اميركبير
دانشجويان س شورا اسالمي در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاالت مجل و عملكرد ين نقشتبي

  باشيد. اسالمي، اين سرمايه هاي اصلي نظام ،منددغدغه
ساالري و و مردم خواهيهاي شريف عدالتدر جهت تحقق آرمانتواند گامي ميتواند حضور جنابتان مي

  باشد.همچنين، موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسالمي 
  متنان را دارد.پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال ا

       
 مهدي ايرانپوري                                      

  مسئول بسيج دانشجويي                                 
  دانشگاه صنعتي اميركبير                                 

  

  

١٠٠١٠٣/٣٠٢٧١  

١٩/٠٨/١٣٩٧  

١٩/٠٨/١٣٩٧  



 

  
  

  
  كاظم جالليجناب آقاي دكتر 

  رياست محترم فراكسيون مستقلين واليي  
  سالم عليكم؛

تيابي به عدالت دس طور كه مستحضر هستيدهمان ،با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السالم
نقش پررنگي را ايفا كرده هاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره اجتماعي در جنبش

نقالب او در جريان پيروزي  ودهخواهان تأسيس عدالتخانه بشروطهترين خواسته ماي كه مهمبه گونه
هاي ملت انقالبي ايران و به مثابة موتور محركة ترين آرمانخواهي از مهماسالمي نيز عدالت شكوهمند

  .ه استاين حركت عظيم بود
ها رة سالپرسش پاسخ روشني داد كه ثمبايست به اين حال در آستانة چهل سالگي انقالب اسالمي مي

هاي حضرت ها و خون دل خوردنو تالش مسئوالن در جهت دستيابي به عدالت و تالش مجاهدت ملت
ا اين آرمان ت جمهوري اسالمي در راستاي تحقق ، اكنونامام خميني و رهبري بزرگوار انقالب اسالمي

لت به تمامي دا، ما در زمينه تحقق عرهبر معظم انقالبي چه حد موفق بوده و چرا به فرموده
  ايم؟هايمان نرسيدهآرمان

و همچنين  گذارير راس امور كشور و وظيفة قانونبا توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسالمي د
باشد را ساالري ديني ميي مردمديم تا نقش اين نهاد كه آئينهآن شبر  حسن اجراي قوانين، بر نظارت

  .بررسي كنيمو اشرافيت فساد بعيض، تدر راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با 
به مناسبت روز مجلس و در  پرسش و پاسخيسخنراني و شود تا در برنامة لذا از جنابعالي دعوت مي

كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي  ١٥آذر ساعت  ١٣شنبه آستانه روز دانشجو، در روز سه
ه و به همان حضور به هم رسانيدبه عنوان مگردد جامعه برگزار مي» مدعي العموم«به عنوان  اميركبير

س شورا اسالمي در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاالت دانشجويان مجل و عملكرد ين نقشتبي
  باشيد. اسالمي، اين سرمايه هاي اصلي نظام ،منددغدغه

ساالري و و مردم خواهيهاي شريف عدالتدر جهت تحقق آرمانتواند گامي ميتواند حضور جنابتان مي
  باشد.همچنين، موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسالمي 

  پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان را دارد.
         

 مهدي ايرانپوري                                      

  مسئول بسيج دانشجويي                                 
 دانشگاه صنعتي اميركبير                                 

  

١٠٠١٠٥/٣٠٢٧١  
١٩/٠٨/١٣٩٧  

١٩/٠٨/١٣٩٧  



 

  
  

  حميد رضا حاجي باباييجناب آقاي دكتر 
  رياست محترم فراكسيون نمايندگان واليي

  سالم عليكم؛
به عدالت  تيابيدس طور كه مستحضر هستيدهمان ،با صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السالم

نقش پررنگي را ايفا كرده هاي يكصد سال اخير مردم مؤمن و مسلمان ايران همواره اجتماعي در جنبش
نقالب او در جريان پيروزي  ودهخواهان تأسيس عدالتخانه بترين خواسته مشروطهاي كه مهمبه گونه

يران و به مثابة موتور محركة هاي ملت انقالبي اترين آرمانخواهي از مهماسالمي نيز عدالت شكوهمند
  .ه استاين حركت عظيم بود

ها پرسش پاسخ روشني داد كه ثمرة سالبايست به اين حال در آستانة چهل سالگي انقالب اسالمي مي
هاي حضرت ها و خون دل خوردنو تالش مسئوالن در جهت دستيابي به عدالت و تالش مجاهدت ملت

ا اين آرمان ت جمهوري اسالمي در راستاي تحقق ، اكنونب اسالميامام خميني و رهبري بزرگوار انقال
دالت به تمامي ، ما در زمينه تحقق عرهبر معظم انقالبي چه حد موفق بوده و چرا به فرموده

  ايم؟هايمان نرسيدهآرمان
و همچنين  گذارير راس امور كشور و وظيفة قانونبا توجه به نقش مهم مجلس شوراي اسالمي د

باشد را ساالري ديني ميي مردمديم تا نقش اين نهاد كه آئينهآن شبر  حسن اجراي قوانين، بر نظارت
  .بررسي كنيمو اشرافيت فساد تبعيض، در راستاي تحقق عدالت و نيز مقابله مؤثر با 

به مناسبت روز مجلس و در  پرسش و پاسخيسخنراني و شود تا در برنامة لذا از جنابعالي دعوت مي
كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي  ١٥آذر ساعت  ١٣شنبه نه روز دانشجو، در روز سهآستا

ه و به همان حضور به هم رسانيدبه عنوان مگردد جامعه برگزار مي» مدعي العموم«به عنوان  اميركبير
ويان س شورا اسالمي در تحقق عدالت بپردازيد و پاسخگوي سؤاالت دانشجمجل و عملكرد ين نقشتبي

  باشيد. اسالمي، اين سرمايه هاي اصلي نظام ،منددغدغه
ساالري و و مردم خواهيهاي شريف عدالتدر جهت تحقق آرمانتواند گامي ميتواند حضور جنابتان مي

  باشد.همچنين، موجب خنثي كردن تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسالمي 
  را دارد. پيشاپيش از بذل توجه و همكاريتان كمال امتنان

  
  

 مهدي ايرانپوري                                      

  مسئول بسيج دانشجويي                                 
                                       دانشگاه صنعتي اميركبير                                 

  صـــلوات
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