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داد به یک جنایت جنگی و تروریساتی اسات و قصاد اریاب
دارند ،اگر اسنادی دارند علنی کنند.
این که در یک ارودگااه باینالمللای در یاک کشاور نیروهاای
آمریکایی با هلی کوپتر و هواپیما یک مسالو عالیرتبه ایرانای و
مسالو عالیرتبه عراقی را به شهادت برساانند باا هایک یاک از
قواعد بینالمللی سازگار نیست.
اقدام وحشیانه رئیز جمهور آمریکا یاک عملیاات تروریساتی
جنگی محسوا می شود که در د آ نهایات بایحرمتای باه
ملت عراق نهفته است که بدو هیک مجاوزی شابانه و دزداناه
این اقدام را انجام دادهاند.
آقای ترامپ با وحشت زدگی اع م کرد ملت ایرا و عراق پاز
از این اقدام جشن و سرور راه انداختهاند ،هماین سا ن آناا
نشا می دهد د در از واقعیت های منه ه دور هساتند ،آقاای
ترامپ وزیر خارجه بی ادا شما با اط عات گلهی که باه شاما
داده است شما را در این بات ق بیسرانجام انداخته است ،الاقل
واکنش ملت عراق و ایرا را در م ابل عمل جنایتکاراناه خاود
ببینید.
بفهمید د در بیراهه راتهاید ،ملت ایرا شما را نمایب شاد و
سزای این گستاخی سفاکانه را خواهید دشید و شاما مساالو
آ هستید ،شاما باا ایان کاار امنیات منه اه را باه م ااطره
انداخته اید و باید پاسا گو باشاید .ملات ایارا در راه ان ا ا
اس می ،شهدای گران دری را ت دی کردهاناد و اتفاقاا در هماه
این جنایت ها به نحاو مسات ی یاا گیرمسات ی آمریکاا در آ
دست داشته است ،ده در داا م دس که صدام را تحریک باه
جنگ کردید و او را مورد حمایت قرار دادهاید و ده حمایات از
تروریستهای ضد ان ا که بزرگاا کشاور را تارور کردناد و
آخرین آ این جنایت باود کاه ساردار مجاهاد حاا قاسا و
یارانش را به شهادت رساندند.
بدانید این ماجراجویی نتایج دردآوری برای شما خواهد داشت،
آقای ترامپ ملت ایرا را تهدید نکنید ،شما دولتی هستید کاه
بااا تلاات تمااام م اباال یااک گااروه کااه روزی آ را تروریساات
می دانساتید و از طالباا کاه باه عناوا تروریسات از آ یااد
میکردید اما امروز از طالباا درخواسات اماا مایکنیاد کاه
ک هتا را بردارید و ارار کنید و آنها هستند که به شما ارما
میدهند.
شما امروز در م ابل ایرا در بات قی گراتار شدهاید که دندین
برابر قاره اروپا است ،شما به خاطر نادانی خود جا آمریکاییها

)5اظهارات آقاي دكتر الریجاني ریاست مجلاس شاوراي
اسالمي ))

آقای دکتر الریجانی با اشاره به ترور شهید سردار حاا قاسا
سلیمانی و همراهانش در بغداد به دستور ترامپ ،گفت :حادثاه
تکاندهنده روز جمعه اخیر یکبااره شارایم منه اه و جهاا را
تغییر داد .شهادت سردار بزرگ م اومت ،مجاهد نساتوه ،حاا
قاس سلیمانی و همراهانش ملت ایرا را به سوگ نشاند.
این شهید بزرگاوار  04ساا در راه ان ا ا اسا می و امنیات
ملت ایرا یکسره در مجاهدت بود ،از ابتدای جاوانی در دااا
م دس حضور اعا داشت و از ارماندها شجاعی باود کاه در
اکثر عملیات مه کشور ن ش پیشارو داشات و پاز از آ در
ارماندهی سپاه قدس در داا از امنیت منه اه ،ن اش بادیلی
نداشت و همگا رشادت های این سرباز والیات را در سارکوا
تروریستهاای داعاش مشااهده کردند.داه در عاراق ،داه در
سوریه بنا به درخواست دولتهای آنها او بود که به کمک مردم
آ کشورها شتاات و با طراحیهای دقیق شر تروریستها را از
سر مردم منه ه زدود.
سلیمانی مرد بزرگی در تاریخ ایرا و منه ه است و به هماین
دلیل شهادت او به ملتهای منه ه شوک عجیبی وارد کرد .در
مبارزات ملت عراق با داعش ،یار او مجاهد گران در شهید حاا
ابومهدی حضوری اعا داشت ،قدردانی ملت عاراق در تشایی
باشاکوه ایان دو مجاهااد مباارز ضاد تروریسااتهاای وحشاای
نشا دهنده ن ش آنا در امنیت منه ه است.
نام ترامپ ه ردیف با جنایت  82مرداد در تاریخ ثبت میشود
وی خهاا به رئیز جمهور آمریکا گفات :آقاای تراماپ شاما
جنایتی بزرگ مرتکب شدهاید ،نام شما را در تاریخ جهاا ها
ردیف جنایت کودتاای  82مارداد و جنایات دیگار آمریکاا در
سرنگونی هواپیمای مسااربری ایرا ثبت مایکنناد .مساالوال
آمریکایی با دستپادگی اع م کرده اند ما اقادام پایش دساتانه
انجام دادهای  ،برای اینکه از پوشش قانو جنگل بهره بجویند.
رئیز مجلز شورای اس می اداماه داد :جادای از اینکاه ایان
قانو من درآوردی دیزی جز قانو جنگل نیسات در هماین
متن ه خ ف واق گفتهاند ،ده اقدامی در پیش بود که شاما
دست به اقدام پیشدستانه زدهاید؟ مسالوال آمریکایی گفتهاند
سردار سلیمانی مای خواسات در ساوریه و لبناا عاراق علیاه
نیروهای آمریکایی اقداماتی انجاام دهاد ،ایان ادعاا یاک درو
بیش نیست ،ماردم آمریکاا و مجلاز نماینادگا ایان کشاور
بدانند ادعای رئیز جمهور آمریکاا دروگگاویی بارای پوشاش
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را در این منه ه بسیار وسی به خهر انداختهایاد .بهتار اسات
قبل از هر دیز ک هتا را بردارید و از منه ه ارار کنید.
به نمایندگا محترم ملت و آحااد ملات عزیاز شاهادت سارباز
پاک باخته اس م شاهید حاا قاسا سالیمانی ،شاهید حاا
ابومهدی ،شهید پورجعفری ،شهید مظفرینیا ،شهید طاارمی و
شهید زمانیا را تبریک و تسلیت عرض میکن .
هوشیاری ملی در ایرا آن در دشمگیر بود و هست کاه هماه
ملت در عزای این عزیزا به صحنه آمدهاند و با یک همبستگی
ملی در م ابل سات آمریکااییهاا ایساتادهاناد و یاک صادا از
مسالوال پاسخ درخور و کوبنده را میطلبند ،ملت عزیز ایارا ،
همه مسالوال کشور خادما شما هستند و دساتور و خواسات
شما را روی دش میگذارند.
هما گونه که رهبر معظ ان ا ا حضارت آیاتاهلل خامناهای
دامت برکاته ارمودند در م ابل کسانی که به عزت ملی کشاور
جسااارت کننااد پاسااخ کوبنااده خواهنااد داد .مجلااز شااورای
اس می به ملت عزیز عرض تسلیت دارد و در م ابل مجاهادت
خالصانه شهید سرااراز حا قاس و یارانش سار تعظای اارود
می آورد و با قاطعیت پیگیر مجازات جانیا این اقدام وحشیانه
خواهد بود.
ملت ایرا همبستگی خود را حفا کنیاد کاه کلیاد پیاروزی
ملت در همبستگی و وحدت شما است.
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ششماه یک بار گزارو عملکرد خود در اجرای این قانو را باه
کمیسیو آموزو ،تح ی ات و اناوری مجلز شورای اسا می

ارائه نمایند.
 )3ادامه رسیدگي به طرح دو فوریتي تقلیل مجازات حبس
تعزیري(ارجاع از جلسه علني)
مواد  51 ، 50و ماده الحاقي به تصویب رسید:

ماده -50ماده ( )430قانو مجازات اس می مصوا 4338/8/4
به شرح زیر اص ح ،دهار تبصره تیل آ حذف و یک تبصره به
شرح زیر به آ الحاق میشود:
ماده -430در تعدّد جرائ تعزیاری ،تعیاین و اجارای مجاازات
بهشرح زیر است:
الف -هرگاه جرائ ارتکابی م تلف نباشد ،ا ام یاک مجاازات
تعیین میشود و در این صورت ،دادگاه میتواند مهابق ضاوابم
م رر در این مااده کاه بارای تعادّد جارائ م تلاف تکرشاده،
مجازات را تشدید کند.
ا -در مورد جرائ م تلف ،هرگاه جرائ ارتکابی بایش از ساه
جرم نباشد ،حداقل مجاازات هار یاک از آ جارائ بیشاتر از
میانگین حداقل و حداکثر مجازات م رر قانونی است.
پ -دنانچه جرائ ارتکابی م تلف ،بایش از ساه جارم باشاد،
مجازات هریک ،حداکثر مجازات قانونی آ جرم است .در ایان
صورت دادگاه می تواند مجازات هار یاک را بیشاتر از حاداکثر
مجازات م رر قانونی تا یکدهارم آ تعیین کند.
ت -در تعدّد جرائ درجاه هفات و درجاه هشات باا یکادیگر،
حسب مورد مهابق م ررات این ماده اقادام مایشاود و جما
جرائ درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بااالتر سابب
تشدید مجازات جرائ اخیر نمیشود .در جما ایان جارائ باا
جرائ درجه شش و باالتر ،بهطور جداگانه بارای جارائ درجاه
هفت و درجه هشت مهابق این ماده تعیین مجازات میشاود و
در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث -در هر یک از بندهای اوق ،ا م مجاازات اشاد منادر در
دادنامه قابل اجراء است و اگر مجاازات اشاد باه یکای از علال
قانونی ت لیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیال گذشات
شاااکی خصوصاای ،نسااخ مجااازات قااانونی یااا ماارور زمااا
گیرقابل اجراء گردد ،مجازات اشد بعدی اجراء میشود و در این
صورت میزا مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجاازات اشاد
بعدی محاسبه میشود .آزادی مشروط ،تعلیق اجرای مجازات و
عفو در حک اجراء است.

 )1رسیدگي به گزارش شور دوم طارح الازام دولات در
تعییت سر فصل «جنایات آمریکا» در كتب درسي مدارس و
دانشگاه ها

جزییات طرح به شرح ذیل به تصویب رسید:
طرح الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئههاي آمریکا»
در كتب درسي مدارس و دانشگاهها

مااادهواحااده -وزارت انااههااای «آمااوزو و پاارورو»« ،علااوم،
تح ی ات و اناوری» و «بهداشت ،درماا و آماوزو پزشاکی»
مکلفند با بهرهگیری از تمام اسناد تاری ی بهویژه اسناد بهجای
مانده از النه جاسوسای آمریکاا در تهارا  ،سراصال جنایاات،
توطالهها ،خیانتها و مداخ ت نظام استکباری باهویاژه دولات
آمریکا در دنیا (با اولویت کشور ایرا ) را در برناماههاا و کتاب
درسی مدارس ،مؤسسات آموزو عالی و دانشگاههای دولتای و
گیردولتی کشور اع از وابسته به این وزارت انههاا و یاا تحات
نظارت آنا بگنجانند.
تبصره -وزارت انه های ماذکور موففناد فارف مادت ساهمااه
دستورالعمل و برنامه اجرائی ایان قاانو را تهیاه کنناد و هار
3
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 در هر مورد که مجازات قانونی ااقد حداقل یا ثابات باشاد،اگر جرائ ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه مایتواناد تاا
یکشش و اگر بیش از سه جرم باشد تا یکدهارم به اصال آ
اضااه کند.
چ -در صورتی که در جرائ تعزیری ،از راتاار مجرماناه واحاد،
نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،مرتکب به مجازات جرم اشد
محکوم میشود.
ح -هرگاه در قانو برای جرمی یکی از مصادیق مجاازاتهاای
مندر در مواد ( )83یا ( )82این قانو بهعنوا مجازات اصلی
م رر شده باشد ،آ مجازات در هر صورت اجراء میشود ،حتی
اگر مربوط به مجازات گیراَشد باشد .همچنین اگر مجازات اشد
واق ماده ( )82این قانو  ،ااقد آثار تبعی و مجازات خفیافتار
دارای آثار تبعی باشد ،ع وه بر مجاازات اصالی اشاد ،مجاازات
تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
خ -در تعدّد جرم در صورت وجود جهات ت فیف مجازات برای
هریک از جرائ  ،مهابق مواد ( )33و ( )32این قانو اقدام می-
شود.
د -در صاورتی کااه مجماو جاارائ ارتکاابی در قااانو عنااوا
مجرمانه خاصی داشته باشد ،م ررات تعدّد جرم اِعماا نمای-
شود و مرتکب به مجازات م رر در قانو محکوم میشود.
تبصره -جرائمی از قبیل سرقت ،جعل و ک هبرداری که دارای
گونه های م تلف با مجازات های متفاوت است و جرائمی که به
شیوههای م تلفی قابل تح اق اسات ،مثال صاادرات ،واردات،
تولید ،توزی  ،حمل ،نگهداری و استعما مواد م در ،همچنین
جرائمی که بهموجب قاانو در حکا جارم دیگاری محساوا
می شود و یا مجازات جرم دیگری برای آ م رر شاده اسات و
شرو و معاونت در این جرائ  ،متفاوت محسوا نمیشوند.
ماده -51ماتن زیار باه مااده ( )382قاانو مجاازات اسا می
مصوا  4338/8/4الحاق میشود:
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبز و یاا» از
بند ( )4ماده( )3قاانو وصاو برخای از درآمادهای دولات و
مصرف آ در موارد معیّن مصوا  4333/48/82و عبارت «یاا
قانو » از صدر ماده ( )483این قانو حذف میشاود و تبصاره
( )4ماده ( )4و تبصاره ( )2مااده ( )2قاانو تشادید مجاازات
مرتکبین ارتشاء و اخت س و ک هبرداری مصاوا 4323/3/42
مجم تش یص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی کاه در
آنها برای شرو باه جارم و معاونات در جارمخ مشا ص تحات
همین عناوین مجازات تعیین شده است و مااده ( )222کتااا

یکشنبه
31/0930934

پنج قانو مجازات اس می(تعزیرات و مجازاتهای بازدارناده)
مصوا  4332/3/8و تبصره آ نسخ میگردد.
ماده الحاقي -یک تبصاره باهشارح زیار باه مااده ( )82قاانو
مجازات اس می مصوا  4338/8/4الحاق میشود:
تبصره -مفاد این ماده از تااریخ تصاویب قاوانین و م اررات در
خصوص جرائ و ت لفات مجرا است.
توضیح :در تبصره ماده  1عبارت ذیل كه از قلم افتاده بود قرائات
و به تصویب رسید:

«عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات می شود»
)0ادامه رسیدگي به طرح دوفوریتي شفاف ساازي منااب
تأمین مالي تبلیغات و فعالیت هاي انتخاباتي با اصالح برخي
مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

پس از ارایاه پیشانهادها و اظهاارات مخاالف ،موافا ،
نماینااده دولاات و سااخنگوی کمیساایون ،مااواد (1و 2و
پیشنهاداتی در ماده  )3به شرح ذیل به تصویب رسید و
ادامه بحث به جلسه آینده موکول گردید:
عنوان طرح :طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالي فعالیاتهااي
انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسالمي

ماده -5اصه حات و عبارات زیر در این قانو  ،در معانی تیل
بهکار میروند:
 -4تبلیغات :باه مجموعاه اقادامات نامزدهاای انت اباات و یاا
نمایناادگا آنهااا و سااایر ااااراد -اعا از گفتاااری ،نوشااتاری و
راتاری -به منظور تأثیرگذاری بر رأیدهندگا گفته مایشاود
که با هدف رساند پیام ،خم مشی و برنامه نامزدها یا احازاا
و گروههای سیاسی به مردم می باشد تا از این طریق آنها را باه
رأیداد به نامزدهای مورد نظر یا جریا و گروه خاص ترگیب
یا از رأی داد به نامزدها و گروهها و جریا های دیگر منصرف
نمایند.
 -8اعالیت های انت اباتی :باه هرگوناه اعالیات قاانونی اطا ق
میگردد که نامزدها ،احزاا و گروههاای سیاسای و طراادارا
آ ها در تبلیغات و یا امور مرتبم با انت ابات انجام میدهند.
 -3هزینههای انت اباتی :هزینههایی مادی است کاه نامزدهاای
انت ابات و احزاا و گروههای سیاسای در انجاام اعالیاتهاای
انت اباتی و تبلیغات ،صرف میکنند.
 -0تأمین مالی انت ابات :به مجموعه اقدامات و مناابعی گفتاه
می شود که جهت تأمین هزینه های انت اباتی انجام و یا صارف
میشود.
4
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 -2سامانه ماالی انت اباات :پایگااهی اسات کاه وزارت کشاور
به صورت الکترونیکای ایجااد و نامزدهاا و احازاا و گروههاای
سیاسی ملزم به ثبت اط عات مالی خود مهابق قاانو در ایان
سامانه میباشند.

یکشنبه
31/0930934

جوانا و ...مورد توجه واق شد باه لحااد دگدگاه نسابت باه
کاهش مشک ت شهرستا باروجن ضامن پیگیاری مساایل و
جلسات با مسالولین ملی و دعاوت از آنهاا باه شهرساتا و در
نهایت به لهف خدوناد متعاا و پیگیریهاای مجداناه و تا و
همه جانبه مدیرا و مساالولین شهرساتا باروجن و حمایات
قاط مسالولیت ملی و همکاری خوا مردم شاریف شهرساتا
شریف بروجن نتایج بسیار خوبی حاصل شد که جاای ت ادیر و
تشکر دارد
وی در ادامه گفت  :از رییز قوه قضاییه ساوالی دارم ،جنااا
آقای رییسی ده برخوردی در م ابل اقدامات گیر قانونی که در
استا اصفها در ت ریب محل پروژه ملی آبرسانی با پیشرات
24درصد ایزیکی شد و با این اقادامات گیار قاانونی جنابعاالی
ده برخوردی انجام داده اید؟ ده برخوردی در م ابال تضایی
بین الما و ح وق ح ه مردم شهیدپرور استا دهاار محاا و
ب تیاری انجام داده اید .درا با کسانیکه موجباات بار ها زد
آرامش و نظام عمومی ایجاد ارصت برای لهمه زد به آرامش
و امنیت مردم و ارصت برای دشمنا نظام برای لهمه زد به
اتحااد ماردم شاریف کشااور و اساتا شاده برخاوردی جاادی
نمیکنید سازما بازرسی کجاست که به این موضو رسیدگی
کند.
وی در پایا باه مشاک ت حاوزه انت ابیاه خاود پرداخات واز
مسالولین تی ربم خواستار رسیدگی به این مشک ت شد.

ماده  -1هیک ش ص و یا نامزدی نمیتواند اقدام به دریاات یاا
پرداخت کمک مالی ن دی یا گیر ن ادی جهات تاامین منااب
مالی اعالیتهای انت اباتی و هزینهکرد آ هاا نمایاد ،مگار باه
صورتی که در این قانو م رر شده است.
توضیح  :دند پیشنهاد اص حی در ماده  3مهرح و به تصویب
رسید و ادامه بررسی این ماده و ماب ی مواد این طرح به جلسه
آینده موکو گردید.
)5ناطقین جلسه علني(خانم ربیعي وآقایاان  :حضارت پاور
،منصوري  ،خضري و مره صدق):

الف -خانم خدیجه ربیعي نماینده بروجن:

باس م و درود بر ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و درود بار روح
مههر شهید سردار سپهبد قاس سلیمانی بزرگ مردی کاه در
سیاستمداری و اخ ص ،اداکاری و مردمی بود بی نظیر باود.
سردار دلها که خود را ندید بلکه مردم را دید و ملتهای مظلاوم
را دید و دنین تفکری بایستی الگوی همه باشاد .و تماام دنیاا
بداند که هرگز عل بر زمین ن واهد ماند و قهره قهره خونحا
قاس سلیمانی دولتهای جنایتکاار آمریکاا و اساراییل را رساوا
عال ساخت.
ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سردار بزرگ
مجاهدت به حضرت ولای عصار(عج)و م اام معظا رهباری –
سپاه پاسدارا ان ا اسا می – ملات شاهید پارور ایارا در
اخرین نهق خود در این دوره از مجلاز باار دیگار از اعتمااد
مردم شهید پرور شهرستا بروجن که موجب خدمتگاذاری در
خانه ملت را برای ایجاد کردند سپاسگزارم  .طبق عهدی که باا
خدای خود و مردم شریف حوزه انت ابیه ام بسته ام کاه تماام
توا خود را در راستای خدمت صادقانه و خالصاانه و پیگیاری
مهالبات به ح ه مردم شریف را داشته باش لحظاه ای از ایان
امر مه دریغ نکرده ام و اجازه نداده ام برخی از نام یمات ،بی
مهری ها خدشه ای به انگیزه خادمت مان وارد کناد در کناار
وفیفه اصلی قانونگاذاری و نظاارت کاه موجاب برناماه ششا
توسعه ولوایح و طرحهای متعددی گردید کاه در آنهاا عادالت
محااوری حمایاات از اقشااار آساایب پااذیر و امنیاات زمااا و
توانمندسازی بانوا  ،حمایت از خانواده معظ شهدا وایثارگرا
ارت اء زیر سااختها بارای روناق اشاتغا و تولیاد و حمایات از

ب -آقاي روح اهلل حضرت پور نماینده ارومیه:

وی ضمن محکوم کرد شهادت حا قاسا سالیمانی افهاار
داشت  :تو را همانند زندهها صدا میکن که باور ما ایان اسات
که حا قاس جاودانه و زنده است .حا قاس عزیز! س م مارا
به پدر شهیدم برسا و از قو من به او بگو که ارزندا ان ا
و رهبری راه شما را ادامه داده و عل حسینی را زمین ن واهند
گذاشت .روزی که پدرم شهید شد  2ماهه بودم هیک گاه جرات
نکردم از مادرم بپرس کاه احسااس او هنگاام شانید خبار
شهادت پدرم ده بود .اما جمعه اخیر آ لحظه را درک کردم و
به جا سوخت  .ما ارزندا شهدا دوباره یتی شدی .
در ادامه در ماورد زندگیناماه شاهید ساپهبد قاسا سالیمانی
گفت 04 :سا وااداری به ان ا 04 ،سا جهاد برای ع یاده،
 04سا تسلی و رضا 04 ،سا خدمت به امت اس م ،پاداشی
گیر از شهادت نمیتوانست داشته باشد.
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 آمریکا بر اساس ده تحلیلای دسات باه دناین اقادامی زدهاست؟ .درا این گونه خود را بی اعتبار کرده و خود را به عنوا
یک دولت تروریست و یاگی معرای میکند .باید پرسید شاهید
قاس سلیمانی ،با آنها ده کرده که آنها به ایان ااتضااح راتاار
کردند .سردار سلیمانی بنا به خواست دولاتهاای منه اه شار
اشرار را با استراتژیهای خاص جنگی از سر مردم باز کرده بود
و امنیت و آرامش را برای مردما منه ه به ارمغا آورده باود.
نسلهای بعدی ملاتهاای عاراق ،ساوریه ،ااغانساتا و یمان،
مدیو قاس سالیمانی خواهناد باود .کال منه اه خاورمیاناه
ارماندهی را از دست داد که برای صلح و آرامش میجنگید.
وی با بیا این که « قاس سلیمانی تروریست نبود بلکه قربانی
تروریس شد » گفت :ریشه و نهالی که با خو او کاشاته شاد
دودما آمریکا و ایادی او را در منه ه به باد خواهد داد و باه
اخرا آنها از منه ه منتهای خواهاد شاد .آنهاا باا ایان اقادام
وقیحانه و ترور م ام رسمی یک کشاور تماام قاوانین و اصاو
مصرح بین المللی را زیر پا گذاشتند و خاود را در هیبات یاک
یاگی و وحشی نشا دادند .باید بدانند که دولت ایارا بناا باه
خواست ملت پاس ی درخور و قاط به این عمل نشا خواهاد
داد تا درس عبرتی برای ایشا باشد .تنبیهی س ت در انتظاار
فالمانی است که ارزندا ملت را به قربانگاه بردهاند.
حا قاس بزرگ بود و بزرگ ماند و بزرگ ه رات .با این کاه
یک ارمانده عالی رتبه ی نظامی بود در م ابل مردم مستضاعف
متواض بود .شهید قاس سلیمانی نشا داد که راه شهادت باز
است .مردم نیز قدردا و شکرگزار او خواهند بود .دشا امیاد
مردم و محور م اومت بعد از رهبری به سپاهیهاا ،ارتشایهاا،
بسیجیا و نیروهای انتظامی و مردمی است.
وی در پایا نهق خود خهاا به رئیز جمهور آمریکاا گفات:
من روح اهلل حضرت پور ارزند آتربایجا و ارزند شهید هست ،
شک نکن که انت ام خو حا قاس و سایر ساردارا شاهید و
مداا حرم را از تو خواهی گرات .بنا به ارموده رهبارم دورا
بز و در رو به پایا رسایده اسات و گارد کلفتاا توخاالی
عرصه ی بین المللی باید عواقب اعما خود را بپذیرناد .آمریکاا
بداند که از ایان باه بعاد بایاد بیشاتر از شاهادت حاا قاسا
سلیمانی بترسد تا از زنده سردار سلیمانیها.

یکشنبه
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آگاهانه تر مشت محکمی بر دها آمریکا و اسرائیل جنایتکاار و
نادا خواهد کوبید که این را مردم در حماسه نها دیمااه باا
حضور یکپارده خود بار دیگر به تصویر کشیدند .
مردم اهی ایرا میدانناد کاه  48شارط ساازو کاه توسام
آمریکا گذاشته شده است تحت هیک شرایهی مح ق نمیشود.
تنها راه باقی مانده م اومت و اتحاد ملی و تحمل سا تیهاای
تحری میباشد ،بایاد بادانی یکای از  48شارط صالح ،حاذف
سیست دااعی و موشاکی جمهاوری اسا می اسات .بناده باه
عنوا مسالو انی اولین موشک جمهوری اس می نازعات ،باه
عینه می بین که حذف داا موشکی ایرا مساوی با دسترسی
و اشراف سهل الوصاو آمریکاا بار ایارا اسات و هایک ع ال
سلیمی تن به این خفت آ ه در برابر دشامن قسا خاورده
نمیدهد ،لذا اراده دومی پیش روی مردم به جز م اومت ،اتحاد
و صبر و تحمل س تیهای تحری نمیماند.
منصوری با اشاره به اینکه آمریکا آینده ای شبیه عراق و سوریه
برای ایارا در سار مایپروراناد ،خاطرنشاا کارد :انگلایز و
کشورهای اروپایی نیز علی رگ تماام نماایشهاایی کاه باازی
میکنند در نهایت همراه آمریکا خواهند بود.
طع شیرین امنیت علیرگ س تیهای به وجود آماده را قادر
بدانی و با ت و اراوا آ را حف کنی و قدر حضور رهبری
ارزانه ،ساده زیست ،اهای و شاجا را درک کنای و مهمالناا
مردم ارمایش رهبر کبیر ان ا ا مبنای بار اینکاه "پشاتیبا
والیت ا یه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد" را اراماوو
ن واهند کرد.
در شرایم حسااس کناونی ،ماا ملات ایارا آمااده جانفشاانی
می باشی و الزم است مسالوال بی پرده اهمیت موضو تحری
را با مردم در میا گذارند.
ارهنگ قناعت و تحمل س تی در دورا تحری باید در کشاور
نهادینه شود ،با این اقدامات باید تخایر و منااب کشاور حفا
شود ،بنابراین م اومت تنها راه پیروزی بر تحاری باوده و ایان
ارهنگی است که باید مسالوال نظام با مردم در میا بگذارناد
و مردم ایرا ثابات کاردهاناد باا درک شارایم ،همیشاه پیارو
رهبرشا بودهاند و پاسداری از خو شهدا با م اومات حاداقل
کاری است که هر ایرانی میتواند انجام دهد تا شرمنده شهدا و
خانواده آنها نباشی .
وی ضمن تشکر از رئیز دستگاه قضاا در خصاوص مباارزه باا
اساد ،گفت :درا اریاد نمایندگا در مجلز در مبارزه با اسااد
بلند نمیباشد و آنهایی که اریاد بر میآورند تهدیاد و تهمیا

ج -آقاي محمدرضا منصوري نماینده ساوه:

وی بااا تساالیت شااهادت سااردار شااهید سااپهبد ساالیمانی و
همراهانش افهار کرد :قهعا حرکت احم انه و خبیثانه آمریکای
جنایتکار بی پاسخ ن واهد ماند و امات اسا می منساج تار و
6
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می شوند؟ همچنین ماایای رسوخ کرده در دستگاهها علیه آنها
صف آرایی می کنند تا دیگر هیک صدایی برای مبارزه باا اسااد
بلند نشود.
خواسته اینجانب شناسایی ایان اااراد در دساتگاههاای مرکاز
کشور بوده که با مسالولیتی که دارند سعی میکنناد باه اااراد
زیردست خود اشار آورده تا صدای حق طلبی را ب شکانند.
باید با حمایت از نمایندگا شجا و حق طلب ریشههای ماایاا
در کشور خشکیده شاود ،ماایاایی کاه پاو و قادرت دارناد و
بسیار خهرناک میباشند و سعی میکنند برای مبارزه باا حاق
طلبی راهای را پیادا کنناد تاا کاوه بساازند و ایان اسات کاه
نمایندگا برای خود دشمن درست نکارده و ساکوت را پیشاه
میکنند ،لذا م اومت از مردم ،مبارزه با اساد از سوی مسالولین
و پیروی از رهبری تنها راههای گلبه بر تحری است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در پایا نهق خاود گفات :ماردم
این حوزه انت ابیه همیشه شکرگزار خادمات نظاام جمهاوری
اس می و مساالوال باودهاناد کاه در شارایم سا ت خادمات
پروژهای بزرگی در این حوزه انت ابیه انجام شده است.
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این تحات اشاار نباشاند .همچناین الزم اسات باه مشاک ت
بازنشستگا  ،رتبه بندی ارهنگیا و اعما مدرک آنهاا توجاه
الزم انجام شاود اگار داه در بودجاه ساا آیناده باا کساری
مواجهی ولی تعامل سازنده دولت میتواند راهگشا باشد.
ها-آقاي سیامک مره صدق نماینده كلیمیان:

 به روح پاک مؤسز نظام م ادس جمهاوری اسا می ایاراس م می کن  ،به همه شهدای توحیدی طو تاریخ از هابیل تا
امروز و به شهدای داا م دس همچو باکری ،همت و جهاا
آرا و شهدای م اومت هچو عماد مغنیه و ارزندو و شاهدای
تکنولوژی هسته ای و انااوری موشاکی و باه ویاژه باه شاهید
سپهبد قاس سلیمانی س م می کن که مرگ در بستر سازاوار
او نبود و خود مای دانسات دوسات او را برگزیاده و بار خاوا
خویش مهما خواهد کارد شاهیدی کاه جا و جباروت و
شکوه حضرت سلیما نبی( ) را با معصومیت و والیت پاذیری
حضرت قاس ( ) یکجا داشت.
ما ایام تل ی را طی می کنی  .روزهایی که عزادار او آ  ،پادر
معنوی موحدا جها م ام معظا رهباری باوده و در ساوگ
سرداری نشسته ای که نماد م اومت در برابر فل و ایستادگی
در برابر صهیونیس و استکبار است.
وی در ادامه با بیا اینکه نه تنها ملت موحد ایرا بلکاه هماه
آزادی واها جها در این ااجعه سیاه پوو و عازادار هساتند،
افهار داشت :این ن ستین بار نیست که استکبار و صهیونیسا
با بی اعتنایی به قواعد بین المللی و اصو اولیه انساانی دسات
به جنایت می زند .در دائره المعارف قمارخانه داری که اکناو
در رأس دستگاه جهنمی آمریکا نشسته ،کشتار کودکا و زنا
یمنی و السهینی ،قتل عاام ملات ساوریه و حتای مسایحیا
سوریه و عراق توسم داعاش دسات پارورده آمریکاا و هازارا
جنایت دیگر مشرو تل ی می شود.
آنها داا ملل مظلوم از حق خود که با سنگ و داوا ان ا ا
می کنند و به سوی دشمنا خاود کاه تاا بان دنادا مسالح
هستند ،با مشت گره کرده هجوم می برند تروریس نامیده مای
شوند .باید از این دیوانگا سیاست باز که جهالت مدر دارناد،
پرسید که آیا حمله به یک م ام رسمی خارجی در یک کشاور
خارجی دیگر از سوی آمریکاای جنایتکاار اگار ن ال اولاین و
ابتدایی ترین اصو بین الملل نیست پز دیست.
ملت م اوم ایرا با پیروی از م ام معظ رهبری سا ها اسات
که آموخته اند که با زبا م اومت می توا به م ابله با فلا و
استکبار صهیونیستی برخاسات و حاق مظلاوم را بااز ساتاند و

د -آقاي رسول خضري نماینده پیرانشهر:

وی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت ساردار ساراازار شاهید
سپهبد قاس سلیمانی گفت :امروز همگی در گ از دست داد
این سردار بزرگوار هستی شهید بزرگاواری کاه در مباارزه باا
داعشیا زما به جلوگیری از نفوت آنها به کشاورما در ن ااط
م تلف منه ه در گرا آسیا ن ش بسیار موثری ایفا کرد.
استکبار بداند که ایارا همیشاه و همچناا پاا برجاا خواهاد
ایستاد و جریا م اومت مساتحک تار از گذشاته باه راه خاود
ادامه می دهد .با توجه به پیام رهبر معظا ان ا ا و خواساته
مردم ایرا امیدوارم توانسته باشی ایان را باه گاوو اساتکبار
جهانی برسانی که اگر ضربتی وارد کردند بایاد ضاربتی ناوو
جا کنند.
در ادامه با اشاره به دستاوردهای خود در طو دوره نمایندگی
در حوزه انت ابیه در ب ش دیگر از افهاارات خاود بیاا کارد:
امیادواری قاو دولات در خصااوص راا مشاک ت معیشااتی
مرزنشینا مح ق شود .مرزنشاینا در  2ساا دااا م ادس
درکنار بزرگوارانی همچو ساردار قاسا سالیمانی از خااک و
کیا ایرا داا کردند و باید در خصوص ع اب مانادگیهاای
این هشت سا توجه ویژهای مورد نظر باشد.
الزم است دولت در خصوص بساته هاای حماایتی معیشاتی و
عملیاتی شد آ توجه الزم را داشته باشد تاا ماردم بایش از
7
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بدیهی است که ملت بزرگ ما هیچگاه این جنایت مهیب و ضد
انسانی را که حاصل ه اندیشی شیها بزرگ و ایادی منه اه
او است ،بی پاسخ نمی گذارند.
قه هه مستانه و دیواناه وار عااملین اساتکبار و صهیونیسا باا
م اومت ادامه دار ملت قهرما ایرا در ها خواهاد شکسات،
امروزه تمام خاورمیانه از برکت اندیشه رهبر بزرگوار به آگااهی
رسیده و جایگاهی برای یکه تازی استکبار باقی نگذاشته اناد و
این راتارها بی شک آخرین ت و های استکبار و صهیونیسا
در حا اهتزار است و ارزندا ملت ایرا نیاز در ایان مباارزه
گوو به ارما م ام معظ رهبری دارند.
وی تأکید کرد :اطمیناا داریا کاه ساپاه پاسادارا  ،بسایج،
نیروهای ارتش و همه دوساتا و همراهاا و همرزماا ملات
بزرگ ایارا جنایتکاارا را بای مجاازات ن واهناد گذاشات و
اطمینا داری مادرا دالور ایرانی توا پرورو ده هاا ساردار
سلیمانی را به علت اعت ادات پاک و الهی خود دارند.
اتحاد همه یکتاپرستا عال به رهبری م ام معظ رهبری ،پدر
معنوی همه موحدا جها پیروز باد.

یکشنبه
31/0930934

-8آقای نصراهلل پژمانفر نمایناده مشاهد :دارا دولات مهالباات
پاااداو و تخیااره مرخصاای شااهدا را از سااا  4332تاااکنو
پرادخت نکرده است.
درا با توجه به الزام قانو جهت ااازایش ح اوق کارمنادا وبازنشستگا با توجه به تورم  ،دولت پیشنهاد اازایش ح اوق و
دستمزد  42درصدی برای سا آینده داده است کاه باا تاورم
اعلی بسیار ااصله دارد و باعث بیشتر شد مشک ت معیشاتی
ح وق بگیرا خواهد شد.
-3آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیاه :لازوم عادم اساتفاده از
بازنشستگا در شرکتها و سازما های زیر مجموعه وابسته باه
دولت
-0آقای نادر قاضی پور و آقاای محجاوا نماینادگا ارومیاه و
تهرا  :تسری در تبلیغ و اب آیین نامه هاای اجارای قاوانین
مصوا دوره ده مجلز شورای اس می.
-2خان سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین :عملکرد ضاعیف
ریاست حوزه وزارتی وزیر کار و تعاو و رااه اجتماعی
-2حسن سلیمانی نماینده کنگاور :تسری در پرداخت اعتبارات
زیر ساخت خسارت دیدگا از سیل در حوزه های انت ابیه
تسری در پرداخت اعتبارات مورد نیاز و باز نمود سه راهایهرسین-کنگاور به نهاوند در حوزه انت ابیه
-3آقای منصور ماردادی نمایناده مریاوا  :دلیال قها طارح
حمایتی معیشتی اارادی که جهت کاارگری باه کشاور عاراق
می روند بعد از سه بار تردد دیست ؟
دلیل عدم اجرای قو های حضارتعالی مبنای بار سااماندهیمرزهای کشور و معابر کولبری دیست؟

)6انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي به
عنوان عضو شوراي عالي اجراي سیاستهاي كلي
اصل( )00قانون اساسي (آقایان:فوالدگر،اسماعیلی و بهمنی
انتخاب شدند).
 )1اعالم وصول ( )3فقره سوال

 سااوا ملاای پروانااه ماااای نماینااده مااردم تهاارا از وزیااردادگسااتری در خصااوص عاادم توجااه بااه وضااعیت نگهااداری
زندانیا سیاسی.
 سوا ملی سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سن ر از وزیرعلوم ،تح ی ات و اناوری در خصاوص علات عادم نظاارت بار
عملکرد رؤسای دانشگاه ها.
 سوا ملی سیده حمیده زرآباادی نمایناده ماردم قازوین ازوزیر ارتباطات و اناوری در خصاوص ن اش خاان اسادیا در
انع اد قراردادهای ک بیمه ای با شرکت رایتل.

ب -تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور( 01مورد)

دستگاه اجرایی

 )8تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهاور و مسائولین
اجرایي كشور
الف -تذکرات کتبی به رییس جمهور( 1مورد)

-4آقای احمد صفری نماینده کرمانشاه ،علت عدم تامین اعتبار
برای اجرای قانو حمایت از ح وق معلوال کشور

آموزو و پرورو

2

بهداشت

8

ورزو

8

صنعت

0

نیرو

0

ارهنگ

8

اقتصاد

8

ارتباطات و اناوری

4

اط عات

3

خارجه

3

تعاو

4

جهاد کشاورزی

4

دادگستری

4

داا

8

راه و شهرسازی

8

علوم

4

میراث

4

نفت

4

کشور

4

 )1قرائت ()0بیانیه

8

تعداد

دستگاه اجرایی
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-بیانیه نمایندگان مجلاس شاورای اساالمی کاه در آن بار

گفتنی است این بیانیاه باه امضاای هماه نماینادگا مجلاز

ضرورت انتقام سخت از عاامالن شاهادت ساردار سالیمانی

شورای اس می رسیده است.

تأکید شده است ،به شرح ذیل قرائت گردید:

-بیانیه مجمع نمایندگان استان کرمان در پای تارور ساردار

شهید سپهبد حا قاس سلیمانی قهرما مبارزه با تروریست و
امید آزادی خواها و مستضعفا بود .این ش صیت بای نظیار
نماد بین المللی م اومت بود که با شهادت خود اندیشه و منش
م اومت به صورت مضاعفی در جهاا گساتردهتار مایشاود و
ا شاءاهلل شهادت او آگازی بر پایا حضاور آمریکاا در منه اه
خواهد بود.
اقدام رتی نه و بزدالنه دولت تروریست پرور آمریکاا و شا ص
رئیز جمهور ابله ایان کشاور را در تارور ایان ش صایت باین
المللی نه تنها ن ل حاکمیت ملای عاراق بلکاه اقادامی علیاه
امنیت ملی جمهوری اس می و منه ه گرا آسیا و کل جهاا
است .لذا از مجام بین المللی و دولت کشاور دوسات و بارادر
(عراق) انتظار داری اقدامات قانونی را با جدیت پیگیری کارده
و از شورای عالی امنیت ملی و همه نیروهای مسالح جمهاوری
اس می ایرا درخواست داری انت امی سا ت و قااط از ایان
جنایتکارا تروریست در دستور کار خود قرار دهند.
ضروری است اقدام مت ابل و قاط و در کما قدرت و اقتدار و
با هوشیاری مدبرانه از آمریکای جنایتکار صورت گیرد و امنیت
جمهوری اس می ایرا و همه آحاد مردم ،تأمین شود و لاذا از
همه قوا و نهادهای مرتبم میخاواهی باا دقات و قادرت ایان
خواسته ملی را به شکلی بازدارنده و قاط مح ق کنند.
دولت جنایتکار آمریکا ،ماجراجویی خهرنااکی را شارو کارده
که هرگونه نرمش در م ابل ایان دولات تروریساتی ،زمیناه را
برای ماجراجوییهای بعدی آمریکا اراه میکند و لذا ضروری
است که در حوزه دیپلماسی نیز اقدامات مجدانه با اساتفاده از
تمام فرایتها از طریق مجام بینالمللی انجام شاود و شاکی
نیست که این اقدام تروریستی دولت آمریکا ،خ ف کلیه قواعد
و م ررات بینالمللای اسات و مصاداق باارز تروریسات دولتای
است.
آمریکا با این اقدام تمام قوانین ملی و اراملی را زیر پا گذاشات
و انت ام در خور حق مسل ملت رشید ایارا اسا می اسات و
انتظار است که قوه قضاائیه در کناار اعالیاتهاای دیپلماسای
کشور از طریق مجام بین المللی جهت تناویر ااکاار عماومی
ملت ها برای تح ق خواسته به حق ملت سرااراز ایرانی و دیگار
آزادگا جها که انت ام س ت و در خور است ،مهیا کنند.
ما نمایندگا مجلز شورای اس می ،از هر گونه اقدامی جهات
اجرای این مه حمایت و پشتیبانی میکنی .

سپهبد حاج قاسم سلیمانی  ،به شرح ذیل قرائت گردید:

شهادت مظلومانه و اات ارآمیز سردار د ها ،سردار شهید حا
قاس سلیمانی ارزناد برومناد ایارا اسا می از خهاه اساتا
کرما ضایعه بزرگی برای جها اس م و ملت های تحت فلا
و تجاوز بود.
مجم نمایندگا استا کرما و نماینادگا مجلاز شاورای
اس می ضمن تسلیت این شهادت بزرگ به محضر اماام زماا
(عج) و نایب بر حق ایشا م ام معظ رهبری و خانواده معازز
شهید بزرگوار بیا می داری که راه جبهه م اومت و ایثار بعاد
از این اقدام تروریستی با ص بت هرده بیشتر ادامه می یابد.
مجم نمایندگا استا کرما ضمن تشکر از آحاد ملت ایرا
و عراق و ابراز همدردی باا ماردم والیتمادار اساتا کرماا و
خاانواده مکارم ایشاا آماادگی خاود را بارای حضاور تمااامی
نمایندگا مجلاز در مراسا ودا تااری ی ماردم کرماا باا
سردار د ها را اع م می کنی .
بیانیه مجمع نمایندگان استان تهران در پای تارور ساردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی و محکوم نمودن ایان جنایات از
سوی آمریکا  ،قرائت گردید.
بیانیه فراکسیون اهل سانت در محکومیات باه شاهادترساندن سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی  ،قرائت گردید.
 )54تذكرات آیین نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذكرات
شفاهي

آقاي علیرضا رحیماي  :در تاذکری باا تسالیت باه مناسابت
شهادت سردار سپهبد سالیمانی گفات :جاای تاساف دارد کاه
آمریکا با ادعای دموکراسی و صالح در وحشایانه تارین شاکل
ممکن قوانین بین المللی را ن ل میکناد و در م ابال دشا
جهانیا آشکارا و بزدالنه اقدام به ترور م ام رسمی یک کشاور
در کشور دیگر میکنند از این رو قهعا ملت ایرا به این اقادام
پاسخ قاطعانه خواهد داد.
طبق ارمایش شهید بهشتی ،آمریکاا از ماا عصابانی باشاد و از
این عصبانیت بمیرد .کینه ای که آمریکا از سردار سلیمانی دارد
کینه آنها از آرما های ان ا ا اسا می و حاذف خام سارخ
شهادت است که در کشور این خم ادامه خواهد داشت.
باید وزارت خارجه تصمیمات ح وقی خود و نتایج اقداماتشاا
بعد از شهادت سردار سلیمانی را به مجلز گزارو دهد.
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وی خهاا به وزیر تعاو گفت  344 :نفر از نیروهای انتظامات
بیمارستانهای تامین اجتماعی در سراسر کشور اخرا و اااراد

آقاي مصطفي كواكبیان  :ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار
سپهبد حا قاس سالیمانی و یاارانش افهاار امیادواری کارد
حرکت م اومت برای نابودی ترامپ بی خرد ادامه داشته باشاد
و این م اومت زمینه ساز هر ده بیشاتر انساجام داخلای باین
همه جناح ها باشد.
قرار بود برای بررسی ابعاد این حادثه و دگونگی م ابلاه باا آ
جلسه گیرعلنی تشکیل شود ،اما این اتفاق نیفتاد ،مجلز برای
بسیاری از مسائل،جلسه گیرعلنی تشکیل می دهاد ،اماا بارای
این موضو مه نشستی برگزار نشده است.
وی خهاا به هیات رئیسه گفت :هیات رئیسه پاسخ دهد دارا
جلسه گیرعلنی برگزار نشد ،درا که مجلز باید برای م ابله باا
این اقدام تروریستی آمریکا برنامه ریزی داشته باشد.

جدیدی جذا شده اند که باید به این موضو

رسیدگی شود.

آقاي سید محمود ابطحي:در اخهار قانو اساسی افهار داشت:
آمریکا و متحدا منه ه ای آ در اتاق شیشه ای نشسته اند و
از هاار سااو آساایب پذیرنااد  ،از ایاان رو بااا جاارات و اطمینااا
می توا گفت تمامی م دمات و زمینه ها برای انت ام سا ت
از آمریکا ی تروریست و اسارائیل کاودک کاش آمااده شاده و
تاخیر در انت ام می تواند به انتظار مردم خدشه وارد نماید.
احضار سفیر سوییز و اعتراضات به جنایات آمریکا اگار داهدر عرف دیپلماتیک اقدامی شایسته است اما سا نگوی وزارت

آقاي علیرضا سلیمي  :طی تذکر شفاهی ،ضمن تسلیت شهادت
سپهبد قاس سالیمانی افهاار داشات :اماروز مجلاز و ملات
یکصدا شعار یکسانی را اریاد می زنند و آ ه گراتن انت اامی
س ت از دشمن است.
وی اازود :کاخ نشینا آمریکا باید بدانناد کاه از ایان پاز در

امور خارجه از دو بار احضار سفیر خبر می دهد که بارای باار
دوم جهت پاسخ به پیام آمریکا بوده و این رات و آمدها و پیام
داد ها نگرا کننده است و می تواند تراند آمریکاا بارای باه
سردی کشید ماجرا و رهایی از انت ام س ت عملی کند.

کاخ شیشهای بوده و باید منتظر تابوت سربازا خود باشند.

وی خهاا به دولتمردا گفت  :شما باید گوو به ارما رهبر

آقاي محمد مهدي زاهدي:حاا قاسا سالیمانی نمااد عملای
والیت پذیری و مجاهدت ای سبیل اهلل بود .او مال اشتر زما
بود و  04سا مجاهدت م لصانه در کارنامه خود داشت.
وی خهاا به ترامپ گفت :بدانیاد امات اسا می ایان اقادام
جنایتکارانه و گیر مسالوالنه را سر منشا و ن هه عهفای بارای
آگاز حرکت ضد استکباری و ضد صهیونیستی تل ی نموده و
تا زما وصو اهداف مورد نظر خاواا و آساایش را از شاما
دریغ خواهد کرد.

معظ ان ا ا باشاید کاه ارمودناد انت اام سا تی در انتظاار
جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خو شاهید قاسا
سلیمانی و دیگار یاارانش آگشاته کردناد .اماام راحال بارهاا
ارمودند که دشمن را آرام نگذارید زیرا که آرامتا نمی گذارد.
آقاي حسن كامران :وی در تذکر شفاهی خود  ،ضمن تبریک و
تسلیت شهادت سردار سپهبد حا قاسا سالیمانی و یاارانش
افهار داشت  :سردار سلیمانی مدلی در جها اس م ایجاد کرد
که صف شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی روشن شد.

آقاي بابایي صالح:وی در تذکر شفاهی ،شهادت سپهبد قاسا
ساالیمانی و یااارا هماارزمش را بااه رهباار معظ ا ان ا ا ،
نیروهای مسلح ،خاانواده ایشاا و ساپاه پاسادارا تبریاک و
تسلیت گفت.
وی در تذکری خهاا به رییز جمهور افهاار داشات  :عادم
سازماندهی و تعیاین تکلیاف نیروهاای شارکتی  ،قاراردادی
حجمی در دستگاه های اجرایی او بی عدالتی است لذا بایاد
این مشکل را شود.
وی در تذکر به وزیر نفت  ،گفت  :تنها جایگاه  CNGشهر آو
بعد از  2ماه هنوز دساتگاه هاای الزم را نادارد ایان موضاو
سریعتر برطرف شود.

مردم ایرا خواستار گاراتن انت اام ساردار سالیمانی و پاساخ
قاط به آمریکا هستند .همچنین مردم اصافها ت اضاا دارناد
پیکر شهید سلیمانی در اصفها نیز تشیع شود.
وی از اعضای کمیسایو تلفیاق خواساتار توجاه باه همساا
سازی ح وق کارگرا در الیحه بودجه  33شد.
آقاي علي محمد شاعري :وی در تاذکر شافاهی خاود  ،ضامن
تبریک و تسلیت شهادت سردار سپهبد حا قاس سالیمانی و
یارانش افهار داشت :سردار سلیمانی به شهادت رسید تا ایارا
بماند و مسیر م اومت محکمتر از گذشته ادامه یابد .ایشا باه
شهادت رسید تا به ما یاد بدهد دگونه سرباز والیات باشای و
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حرکتی که رییز ناب رد آمریکا انجاام داد بارای همیشاه در
لیست سیاه جنایتکارا قرار خواهد گرات.
جبهه م اومت پاسخ قاطعی به این اقدام تروریستی خواهاد داد
و اجازه نمی دهد دنین راتار وحشیانه مجددا صورت پذیرد.

نمایی .
از مسالوال امنیتی و اط عاتی درخواست می کن کاه صادای
ملاات را بشاانود و انت ااام خااو سااردار مظلااوم را از آمریکااای

آقاي حبیباهلل دهمرده  :در تذکر شفاهی جلساه علنای اماروز
مجلز ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سردار سارااراز حاا
قاس سلیمانی گفت :از تماامی آزادیخواهاا بشاریت انتظاار
داری که در تمام ن ااط جهاا باه شایها بازرگ و اسارائیل
گاصب و تمام مستکبرین عال درسی اراموو ناشدنی بدهند.
وی اازود :بدانند که با این رووها تمام آزادیخواها بشاریت
را با ه متحد کرده و این تهدیدها به ارصت تبدیل مایشاود.
ملت ایرا نیز با وجود گراتاری های کاودکی کاه وجاود دارد
الزم است در یک مسیر حرکت کند.

جنایتکار بگیرند
وی خهاا به وزیر آموزو و پارورو ،گفات :دارا نسابت باه
تعین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی و حق التدریسی هاا
و نهضتی ها اقدام نمی کنید.
در پایا در تذکری به وزیار راه و شهرساازی خواساتار تارمی
راههای مناطق حوزه انت

یکشنبه

ابیه او گردید.

آقاي یحیي كمالي پاور :وی در تاذکر شافاهی خاود  ،ضامن
تبریک و تسلیت شهادت سردار سپهبد حا قاس سالیمانی و
یارانش افهار داشت :قهعاا بازودی پایاه هاای فلا و سات و
استکبار جهانی به لرزه در خواهد آمد .
وی در تذکر به وزیر ورزو  ،گفت :آقای وزیر شما قو دادیاد
که اگر شهرستانها زمین آماده کنند به ازای هر شهرساتا 44
زمین دمن ورزشی ایجاد می کنید اماا متاسافانه حتای یاک
مورد از وعده های شما عملیاتی نشده است .
در تزکری به وزیر ارتباطات  ،گفت  :امیاد داشاتی کهصاص ،
نشاط و جوانی شما تحولی در حوزه ارتباطات صورت گیرد که
همه این امیدها به یاس تبدیل شده است.
خهاا به وزیر نفت ،اازود  :شهرستانهای ما ااقد جایگاه CNG
می باشد و مردم با مشکل مواجه هستند.
وی خهاا به وزیر آموزو و پارورو ،گفات :دارا نسابت باه
تعین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی و حق التدریسی هاا
و نهضتی ها اقدام نمی کنیاد .مشاک ت ایان عزیازا را حال
کنید.
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آقاي نگهبان سالمي  :وی در تذکر شفاهی خود  ،شهادت سردار
سپهبد حا قاس سلیمانی و یارانش را تبریک و تسلیت گفت.
وی خهاا به وزیر کشور و رییز ستاد بحرا  ،افهار داشات:
متاسفانه هفته گذشته زلزله  2/2ریشتری در خواف موجب شد
تعداد زیادی از مناز روستایی آسیب ببیند و احشام آنا نیاز
از بین برود لاذا درخواسات تارمی منااز آناا و جاایگزینی
احشام از بین راته  ،هستی .
آقاي اسداهلل عباسي :در تذکر شفاهی افهار داشات ساردار پار
اات ااار اساا م آساامانی شااد لااذا انت ااام ساا تی در انتظااار
جنایتکارا خواهد بود.
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