
پیام تبریک رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائم شهر به مناسبت روز مجلس
دوشنبه, 09 آذر 1394  ساعت 18:54

یوسفعلی جوانی قادیکلایی رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائم شهر در پیامی دهم آذر ماه روز
مجلس شورای اسلامی را گرامی داشت. 

  

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

  

  

مجلس مرکز همه قدرت ها و قانون ها است. امام خمینی (ره)

  

دهم آذرماه مصادف با سالروز شهادت آیت ا... سید حسن مدرس نماینده شجاع و جسور زمان خفقان
ستم شاهی و روز مجلس شورای اسلامی می باشد.

  

  

مجاهدت  و پایداری روحانی خستگی ناپذیری هم چون آیت ا.. سید حسن مدرس که در تاریخ  ایران
تاثیرات بسیاری را در مقابله با ظلم و زور گویی از خود به یادگار  گذاشت، از خاطر هیچ آزاد اندیشی

پاک نخواهد شد.

  

  

مجلس شورای اسلامی که از نخبگان مردم تشکیل می شود علاوه بر جایگاه سیاسی خود از جهت
اخلاقی و اجتماعی نیز مورد توجه مردم است.

  

 1 / 2



پیام تبریک رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائم شهر به مناسبت روز مجلس
دوشنبه, 09 آذر 1394  ساعت 18:54

  

تجربه  گرانبهای موفقیت اندیشه مدرس و تجربه گرانبهاتر پیروزی انقلاب اسلامی به  رهبری حضرت
امام خمینی(ره)؛ ملت و مجلس ایران را بر آن داشت تا با استفاده  از همین تجربهها و همین درس های

ارزشمند بتواند در برابر قدرتهای شیطانی  بایستد.
 مجلس شورای اسلامی چکیده خون هزاران شهید است که برای  برافراشتن پرچم اسلام و حق طلبی
جان فشانی ها کردند؛ مجلس تبلور اراده ملت و  عصاره تلاش های های طاقت فرسای امتی سلحشور

و مقاوم است که برای رهایی از  بند استکبار و استعمار مجاهدت کرده و مجلس را به عنوان نهادی
برخاسته از  ملت و برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بنا نهادند.

  

  

اینجانب  دهم آذر ماه روز مجلس شورای اسلامی را به تمام نمایندگان محترم مجلس شورای  اسلامی
تبریک عرض مینمایم و توفیق حرکت صحیح توأم با بصیرت تمامی  خدمتگزاران ملت را از درگاه

ایزدمنان خواستارم.

  

  

برای مشاهده لینک خبر اینجا کلیک نمایید
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http://www.sedayemazandaran.ir/news/433/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

