
 

تقنینی امور معاونت                                     اریان اسالمی جمهوری                                                             وری جمه  ریاست امورمجلس معاونت
                                                  

   جمهوری  استری                                                                   
    

 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 چهارمسال  –دوره دهم 
 

 

 22/04/0318 نبهشیک روز–جلسه علني  (047)  هفتمو   چهارصد
 

دی( مجلس شورای اسالالمی   22الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در آغاز جلسه علنی صبح امروز )یکشنبه  آقای دکتر  توضیح:

ای را بالا ضوالور سالردار سالالمی نرمانالته مستالر  سال اه         صبح امروز جلساله  ۸گفت: مجلس از ساعت ، با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز 

 .پاستاران انقالب اسالمی درباره علمیاتی که انجا  شت و ضادثه ناگواری که رخ داد و قلب همه ملت ایران را جریسه دار کرد، داشت

وضیساتی درباره آمادگی مقابله با اقتامات آمریکالا و کیفیالت عملالی کاله     در این جلسه دالیل بروز این اتفاق مطرح شت و سردار سالمی ت

شود به جت از تکرار این  امیتواریم با تتابیری که انجا  می .انجا  شت و به سقوط هواپیما منجر شت و اشکاالتی که بود، توضیساتی دادنت

مالا و اباالاد آن و نسالوه جلالوگیری از بالروز اینگوناله       چگونگی سالقوط هواپی  می خواهم  از کمیسیون امنیت ملی .ضوادث جلوگیری شود

 .ضوادث را مورد بررسی قرار دهت
 
 

طرح دوفوریتی شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصالح برخی موواد   (ادامه رسیدگی به 1

 یسیون ارجاع گردید.(( براي بررسي مجدد به كم00الي  0)مواد) قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
 

قید  -"( قانون محاسبات عمومي كشور 33( و )30(،)32(،)30الیحه اصالح مواد )")( فقره الیحه با قید دو فوریت 1(اعالم وصول )2

 دو فوریت به تصویب نرسید ، سپس یک فوریت مطرح و به تصویب رسید.(
 

 (نوریان و فرهنگيآقایان : كامران، سبحاني فر، خانلري، )(ناطقین جلسه علنی3
 

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور4

 مورد(2)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 مورد(04)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب
 

 (قرائت بیانیه5
 

 ، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی( تذکرات آیین نامه ای6
 
 

 

 صبح 8ساعت  23/04/0318شنبه مورخ دو روزه  ، جلسه آینده ( اعالم ختم جلس7

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

2 

 407ه جلسخالصه 
 شنبهیک

31/8930/22 
 

الریجانی رئیس مجلس شالورای اسالالمی    آقای دکتر  توضیح:

دی( مجلالس   22در آغاز جلسه علنالی صالبح امالروز )یکشالنبه     

شورای اسالمی با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز گفت: مجلالس  

می ای را بالا ضوالور سالردار سالال     صبح امروز جلساله  ۸از ساعت 

نرمانته مستر  س اه پاستاران انقالب اسالمی دربالاره علمیالاتی   

که انجا  شت و ضادثه ناگواری کاله رخ داد و قلالب هماله ملالت     

 .ایران را جریسه دار کرد، داشت

در این جلسه دالیل بروز این اتفاق مطرح شت و سردار سالالمی  

توضیساتی درباره آمادگی مقابله با اقالتامات آمریکالا و کیفیالت    

ی که انجا  شت و به سقوط هواپیما منجر شالت و اشالکاالتی   عمل

 .که بود، توضیساتی دادنت

شالود باله جالت از تکالرار ایالن       امیتواریم با تتابیری که انجا  می

 .ضوادث جلوگیری شود

چگونگی سقوط هواپیمالا   می خواهم  از کمیسیون امنیت ملی 

د و ابااد آن و نسوه جلوگیری از بالروز اینگوناله ضالوادث را مالور    

 .بررسی قرار دهت

طرح دوفوریتي شفاف ساازي منااب     رسیدگي به ادامه (0

تأمین مالي تبلیغات و فعالیت هاي انتخاباتي با اصالح برخي 

 مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

پس از ارایه پیشالناادها و اهاالارات ملالا م، موانالم، نماینالته      

( بالرای  11 الی  ا 4ناایتاً مالواد)   دو ت و سلنگوی کمیسیون ، 

 بررسی مجتد به کمیسیون ارجاع گردیت.

 ( فقره الیحه با قید دو فوریت 0(اعالم وصول )2
(   قوانون محاسوبات   36( و )34(،)32(،)31الیحه اصوالح موواد )  -

 عمومی کشور  

ملالا فین و مالوانقین، قیالت دو    پس از اهاارات نماینته دو ت ، 

و باله  نوریت به تصالویب نرسالیت ، سال س یالر نوریالت مطالرح       

 تصویب رسیت.

 اظهارات نماینده دولت:خالصه 

با اصالضات انجا  شته در قالانون مساسالبات عمالومی در ایالن     -

الیسه امکان بکارگیری نیروهالای پیمالانی و کارکنالانی کاله باله      

های دو تی ضوور دارنالت بالرای نرالارت     صورت ثابت در شرکت

شونت. تاکنون به د یل مستودیتی که در قالانون   ما ی نراهم می

مساسبات عمومی کشور وجود داشت وزارت امور اقتصادی کاله  

وهیفه نرارت ما ی بر عاته داشت تناا توسط کارکنان رسمی 

توانسالت ایالن کالار را انجالا  دهالت. امالا در ایالن الیساله          خود می

مسالالتودیت بکالالارگیری نیروهالالا کنالالار رنتالاله و امکالالان بازرسالالی  

 .شود گسترده تر و دقیم تر نراهم می

كامران، سبحاني فر، خانلري، : آقایان )ني(ناطقین جلسه عل3

 (:نوریان و فرهنگي

 آقاي حسن كامران نماینده اصفهان:-الف

س اه پاستاران با نرهنگ ضسینی مانوس است؛ هر چنت کاله   -

ضادثه اخیر هواپیمای اوکراینی همه را متاسم کرد امالا سالردار   

زاده از این اتفاق عذرخواهی کردنت؛ زیرا خطالای عمالتی    ضاجی

آیالت. از بنیالاد    بود؛ چنین خطاهایی در شرایط ویژه پالی  مالی  ن

خالالواهم کالاله همالاله جانباختگالالان ضادثالاله هواپیمالالای  شالالایت مالالی

 .اوکراینی را شایت ضساب کنت

ضمن تشکر از ضوور سردار سالمی در جلساله غیالر علنالی     وی

اگرچاله جریالان خبیال       امروز مجلس شالورای اسالالمی گفالت:   

نموناله بالارز آن سالفیر     آیالت  استکبار همیشه به میان مرد  مالی 

خبی  انگلیس بود که دیروز در یکی از تجماات مردمی ضوور 

 بتون و  خواهم که با قار انقالبی پیتا کرد. از وزارت خارجه می

 .رخورد کنتب انگلیس سفیر با مالضره

تقتیر و تشالکر از شالارونتانی کاله در مراسالم      همچنین با وی 

اهاالار   ،ا کردنالت تشییع سردار ضاج قاسم سلیمانی ضوالور پیالت  

مرد  کاری به خرابکالاری مالا مسالنوالن نتارنالت، آناالا        داشت : 

ضماسه آنریتنت. همه صنفاا و همه اقشار برای تشالییع سالردار   

آمته بودنت. این خون در هنت و نیجریه و عراق نیز جالاری بالود.   

رست چه استکبار بلواهت چه نلواهالت.   مرگ استکبار نیز نرا می

تاریم کنیم. نه ایالن کاله چنالت مالاه دیگالر       ما بایت به این مرد 

 .یادمان برود و با آناا به ضا ت ارباب و رعیتی رنتار کنیم

گفتنت که بایالت   مرد  در همین ماجرای هواپیمای اوکراینی می

گرنت یا این که بایت پروازها را ممنوع  دقت بیشتری صورت می

 شالتنت. و الی باله    ها با هم هماهنالگ مالی   کردنت. بایت دستگاه می

نرر  به هر ضال سالردار ضالاجی زاده شالاامت باله خالرج داد و      

 .مسنو یت همه این ضادثه را به عاته گرنت

کننالت و   هالا کوتالاهی مالی    گاهی اوقات مجلس، دو ت یا دستگاه

رسالنت. و الی ایالن باله داد      مقا  مارم رهبری باله داد آناالا مالی   

دیالت کاله کالارد باله      هالم وقتالی مالی     ها ضتی دارد. اما  رسیتن

کالرد.   ی شرعی خود عمالل مالی   ته است به وهیفهاستلوان رسی

کنت که وضتت داشالته باشالیم و    در شرایط نالی عقل ضکم می

برای یکتیگر شاخ و شانه نکشیم. با وضتت ضول مسور والیالت  

توانیم انقالب اسالمی را به ضکومت اما  زمان )عال(( وصالل    می

 .کنیم

ر مورد د« ابتتا بایت از خودمان شروع کنیم»با بیان این که  وی

ما کیت زمینی که مجلس شالورای اسالالمی هالم اکنالون در آن     
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ایالم   گفت: زمینی که هالم اکنالون در آن نشسالته    ،استقرار دارد

میلیارد تومالان بابالت    14برای مسکن مالو ین است. بازیستی 

میلیالارد بالرای    14این زمین از مجلس طلبکار است. ا بته این 

یلیالارد بالا تالور     م 14دوره پنجم مجلس بوده و ضالاال بایالت آن   

ی تسقیم و  نالی مساسبه شود. متاسفم که مجلس هنوز اجازه

تفسص در مورد ایالن زمالین را باله مالا نالتاده اسالت. مالا اگالر از         

 .توانیم نتیجه بگیریم خودمان شروع کردیم می

خطاب به نماینالتگان کمیسالیون تلفیالم     ۹۹در مورد بودجه  -

ا نیالاورده  سالازی کالارگران ر   گفت: دو ت در این بودجه همسان

است. ما در خانه کارگر جلسه گذاشتیم و قرار بر این بالود کاله   

ردیم بودجه در این مورد آورده شود، اما هم اکنون ردیفالی در  

گالوییم  چالرا متناسالب     کار نیست؛ چرا باله کارگرهالا دروم مالی   

دهیم  بیاییالت خالارج از    سازی ضقوق بازنشستگان را انجا  نمی

م. بیاییت ارز ماموریتی را قطع ها را قطع کنی شمول کل دستگاه

کنیم؛ چرا که هنوز مشکالت وا  و بیمه رزمنتگان ضالل نشالته   

 .است

 رمضانعلي  سبحاني فر نماینده  سبزوار  : آقاي -ب

هالایی کاله    کنت. ماه های سلتی را س ری می ایران اسالمی ماه -

از تسریم و ترور  بریز بوده و به مسالر ساللتی از اسالتقامت و    

مته است. ایران به خوبی همیت خود را در ضمایت پایتاری درآ

ها نشان داد و به جاانیان نامانت که مرد  غیرتالی   از سردار دل

 .کشنت ی اقتتار را به رخ می ایران، چگونه جلوه

کنت . همالواره آنچاله    های پررنگی را س ری می ایران اسالمی ماه

مراه گذرانت انسجا  و وضتت ه های سلت می ما را از این داالن

با صتاقت تست امر والیت نقیه است. در این برهه ضساس کاله  

ایالم از شالورای نگابالالان    در آسالتانه آزمالونی دیگالر قالرار گرنتاله     

خواهم که با ساه صتر نوا را بالرای انتلابالاتی بالا شالکوه و      می

 .رقابتی نراهم کنت

با اشاره به نزدیکی انتلابات مجلس شورای اسالمی گفالت:   وی

خالواهم کاله ایالن انتلابالات در چالارچوب       از شورای نگابان می

ها را بر بتخواهان انقالب ببنالتد.   قانون اساسی باشت تا راه باانه

خواهم کاله بالا ضفال      در همین راستا از نامزدهای انتلاباتی می

های بالی   داری از اشاعه اخبار ناصسیح، صسبت شأن و خویشتن

 .مورد و سلنان ناشایست ب رهیزنت

 ینده ارامنه شمال ایران  :كارن خانلري نماآقاي -ج

ضالالمن عالالرل تسالاللیت بالاله بازمانالالتگان سالالوانح و ضالالوادث   وی

اهاار کرد: آمریکا با ترور ناجوانمردانه  د لراش چنت روز اخیر، 

شالالایت سالال ابت ضالالاج قاسالالم سالاللیمانی سالالای در تسقالالم آمالالال 

راهبالالردی خالالود و رصیالالم صایونیسالالتی دارد و آن چیالالزی جالالز  

مسالور مقاومالت یانالی    تلریب رونت صلح در منطقه و توالایم  

تناا نیالروی واقاالی در عرصاله مبالارزه بالا جرثوماله تروریسالم و        

 .گری نیست طاعون انراطی

سردار ضاج قاسم سلیمانی با ضیات پر برکت و من  بی بالتیل  

خود امنیت و صلح را برای تمامی ملل منطقه اعالم از شالیاه و   

سنی، ارمنی و آشوری و علوی و ایزدی تامین کالرده و آنالان را   

 .ل مسور مقاومت هم داستان نمودضو

س ابت ضاج قاسم سلیمانی با شاادت پر انتلار خود نیز برکت 

تسکیم و تامیم انسجا  ملالی را بالرای ملالت بالزرگ ایالران باله       

آنرینالت کاله    ختاونت آدمیان بزرگ را اینچنین مالی   ارمغان آورد،

ضتی پس از مرگ نیز برای زنتگان منشاء خیر باشنت. ای کاش 

ای قترت قواوت و بینایی جاالت رویالت ضقالایم و     هختاونت ذر

نیز هوشمنتی برای تسلیل وقایع به دشمنان کشالورمان اعطالا   

کرد تا شایت آناا دریابنت که از هالر قطالره خالون آن سالردار      می

شالالایت هالالزاران رهالالرو جالالان بالالر کالالم بالالرای پیمالالای  مشالالی   

 .انت اش تکوین یانته قارمانانه

هالای متناسالب    ا واکالن  اگر آمریکا پس از این جنایت ننگین ب

مواجه نگالردد، بالی گمالان گوناله جتیالتی از قلالتری نرالامی و        

تروریسم دو تی در مناسبات بین ا مللی باب خواهالت شالت کاله    

ها و اصل همزیستی مسالا مت آمیالز    ضم تایین سرنوشت ملت

 .کشورها را نشانه خواهت رنت

 آنرینان س اه پاستاران در از این دیتگاه اقتا  مقتترانه ضماسه 

ضمله موشکی به پایگاه نرامی آمریکا واقع در عین االست ضایز 

 .باشت اهمیت راهبردی نراوان می

رود تسالالالت  از دسالالالتگاه دی لماسالالالی کشالالالورمان انترالالالار مالالالی

رهنمودهای خردمنتانه رهبر نرزانه انقالالب و بالر اسالاس ضالم     

مسلم و طبیای دناع از خود، کلیه تمایتات الز  برای مجازات 

کاب به تالرور شالایت قاسالم ساللیمانی را نالراهم      آمریکا برای ارت

 .سازد

با تسلیت یکصت و پنجمین سا گرد رضلت ستارخان سردار  وی

انقالب مشروطه باله عمالو  ملالت ایالران و باله ویالژه هموطنالان        

ای بود که باله همالراه    آذربایجانی، یادآور شت: ایشان انسان آزاده

، آزدمردانالالی چالالون آیالالت اب طباطبالالایی، آیالالت اب باباالالانی   

باقارخان، ی ر  خان ارمنی، جافرقلی خان بلتیالاری، سال اتار   

اعرم گیالنی و دیگران علیه استبتاد داخلی و استامار انگلیس 

و روسیه تزاری شجاعانه قالت علالم کالرده و نلسالتین بالذرهای      

 .آزادی و مردمساالری را در میان عزیزمان کاشتنت
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بنیالادی   وی تصریح کرد: جاماه ارامنه ایران بر اساس مفالاهیم 

قانون اساسی جماوری اسالالمی از ضقالوق گونالاگونی از جملاله     

آزادی نرهنگالی، اجتمالاعی و نیالز      آزادی انجا  مناسر دینالی، 

باشت به طوری که بستری مناسالب بالرای    سیاسی برخوردار می

هالای دینالی    پویایی و با نتگی این جاماه و سایر جوامع اقلیالت 

ایران طباا مشالکالتی  مایا شته است. با این همه جاماه ارامنه 

اقتصالادی، ضقالوقی، نرهنگالی و اسالتلتامی      های،  هم در زمینه

هالای دینالی    دارد که برای ضل و نصل آناا ما نماینتگان اقلیالت 

مجلس با توسل به مجموعه راهکارهالای ضکالومتی موجالود در    

 .ضال انجا  وهایم قانونی خود هستیم

کاله   کالنم  از تریبون خانه ملت به دشمنان کشور  گوشالزد مالی  

هالای کانالادایی    صست دایه د سوزتر از مادر تست  وای قطاناماله 

ضقوق بشر نگیرنت و اشر تمساضشان را برای کشورهای خالود  

 .نگه دارنت

هالای   های دینی به هیچ وجه به چنین قطانامه ما جوامع اقلیت

ای نیاز نتاریم و برای ضل مشکالت خود همواره  متاخله جویانه

ارهای موجالود در نرالا  جماالوری    به مجاری تقنینی و سالازوک 

 .اسالمی ایران اعتقاد، اعتماد و امیت راسخ داشته و داریم

وی با اشاره به اینکه ما برای ضفط این مرز پرگار و صالیانت از  

هالای انقالبمالان    استقالل سیاسالی کشالور و پاسالتاری از ارزش   

ها نثار کرده و خواهیم کرد، گفت: عمیقا ماتقالتیم کاله از    خون

یت سرزمینی، انسجا ، توسالاه و اقتالتار ملالی نرالا      منرر تمام

 .مقتس جماوری اسالمی ایران هیچ آ ترناتیوی نتارد

 اردشیر نوریان نماینده شهركرد:آقاي -د

ضمن تسلیت به مناسالبت شالاادت ضوالرت زهالرا )س( و      وی

شاادت سردار سرانراز قاسم سلیمانی از س اه باله د یالل پاسالخ    

ایی تشالکر کالرد و گفالت:    موشکی مقتترانه باله مواضالع آمریکال   

همانطور که مقا  مارم رهبری نرمودنت وضتتی که زیر تالابوت  

سردار شایت قاسم سلیمانی ایجالاد شالت نبایالت نرامالوش شالود.      

مصادره ضوور میلیونی مالرد  توسالط برخالی وعالات و تربیالون      

 .داران کار نادرستی است

سردار سلیمانی متالم به هیچ جناضی نبود نبایت ایالن موضالوع   

اموش کنیم چرا که رمز این ضوالور میلیالونی نیالز همالین     را نر

 .بود

بایت موشکانی شالود و اگالر    737ابااد ملتلم سقوط هواپیمای 

هر نقصی در این باره وجود دارد رنع شود. از مسنو یت پذیری 

کنالیم؛ ایشالان در    س اه به ویژه سالردار ضالاجی زاده تقالتیر مالی    

یت این موضوع اقتامی شجاعانه پشت تربیون ایستادنت و مسنو 

را پذیرنتنت. اگر چه در جنگ اضتمال این گوناله مالوارد وجالود    

دارد و ی از موشکانی و بررسی آن موضوع هواپیما نبایت غانالل  

شویم و در کنار این موضوع نبایت زمینه ایجاد انتقالا  گیالری از   

این نیروی خالتو  نیالز نالراهم شالود. نبایالت بگالذاریم باله سال اه         

 .ای وارد شود ختشه

ای برای انتقا  گیالری از سال اه باشالت؛     انسانی نبایت باانهخطای 

ای وارد شالود. باالت از    نبایت اجازه دهیم به اقتتار کشور ختشاله 

سردار سلیمانی رشیتترین و باصالبت تالرین سالردار در عرصاله    

مقاومت سردار ضاجی زاده است که اگر سردار ساللیمانی عزیالز   

رنت امروز نیز جان شیرین را برای با نتگی مقاومت در دست گ

سردار ضالاجی زاده بالا پالذیرنتن مسالنو یت آبالروی خالود را در       

دست گرنت که توجه داشته باشیت ختاونت ضامن آبروی شالما  

خواهت بود و با صالبت پای کار خود بایستیت. اگالر چاله در ایالن    

خصوص اضتمال نفوذ، خرابکاری و هر سیستم نبایالت نادیالته   

 .گرنته شود

و وزارت کشور در موضوع انتلابات با الز  است شورای نگابان 

سالالاه صالالتر بیشالالتری برخالالورد کنالالت. الز  اسالالت در زمینالاله رد 

ها که آمار باالیی هم دارد ساه صتر مورد توجه قالرار   صالضیت

 .گیرد تا ختمتگذاران نرصت ختمت بیشتری داشته باشنت

 حسین فرهنگي نماینده تبریز:محمد آقاي -ها

نی و ضوادث چنت روز اخیالر  با تسلیت شاادت سردار سلیما وی

های همه مرلومان و مسلمانان و هم  اهاار کرد: این ضادثه دل

میانان را آتال  زد و نوالای جتیالتی در کشالور ایجالاد کالرد.       

همچنین ضالوادث باالتی ماننالت ضادثاله تلالخ در تشالییع شالار        

کرمان، ماجرای تاسم بالار هواپیمالا، ضالوادث تصالادو اتوبالوس      

 .رنت بر مصائب ملت انزودگنبت و ریزش تونل در جی -تاران

پاسخ جماوری اسالمی و ضرکت تاکتیکی و نریبکارانه رئالیس  

 .جماور آمریکا نیز جای تسلیل نراوان دارد

های ضادثه هواپیمالا، گفالت:    ضمن ابراز همتردی با خانواده وی

ها و اباامات زیادی برای مالرد  عزیالز مالا مطالرح اسالت و       سوال

سخ دهنت. اینکه نرمانالته  خوب است مسنوالن مستر  به آناا پا

ها و ذخالایر ارزشالمنت کشالور     هوانوای س اه که خود از سرمایه

گویت در همان ساعات او یه به مسنوالن ذیربط اطالع  است می

هالا در چنالت    داده بودیم، بگوینت که موضوع و علت ناهمالاهنگی 

 روز اطالع رسانی نادرست چه بوده است 

نیالت ملالی و رئالیس    مگر رئیس جماور، رئیس شورای عا ی ام

هالایی ماننالت سالازمان هواپیمالایی      دو ت نیست  چرا به دستگاه

کشوری اطالع داده نشته بالود  آیالا آسالیب باله بالاور و اعتمالاد       
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عمومی آسیب انتکی است آن هم بات از همگرایی بالی نریالر و   

 گسترده در جریان تجلیل از سردار سلیمانی عزیز 

طاله موضالوع   وی با طالرح ایالن سالوال کاله چالرا مسالنوالن مربو      

کننالت ، گفالت: چالرا     چرخ  هواپیما و علت آن را بررسی نمی

هالای   های هواپیمایی و شرکت مناطم ممنوعه پروازی با سازمان

 شود  هوایی و سایر مسنوالن ذیربط هماهنگ نمی

انت، این ناهماهنگی بالین بلشالی چاله     چرا پروازها متوقم نشته

 توجیای دارد  

و شرایط کشور تاکیت کالرد   بر استمرار همگرایی در مسایل وی

و گفت: شرایطی که مرد  در جالای جالای جماالوری اسالالمی     

ایران ارادت خود را به مقا  سردار ساللیمانی ابالراز کردنالت بایالت     

ای کاله جماالوری    های سلت و کوبنالته  استمرار یابت و از پاسخ

های ملتلم از خود به نمای  گذاشالت   اسالمی ایران در عرصه

هالا بایالت    سرداران عزیالز در آن صالسنه   و همچنین از سربازان و

 .تقتیر کنیم

در پایان از مرد  سراسر کشور که صبورانه و با دقت مسالایل را  

کننت و در مقابل کارهای تلریبالی کاله دشالمن در     پیگیری می

گذارد، هوشالیاری خالود    ارتباط با ضوادث ملتلم به نمای  می

 .کننت، تشکر کرد را ضف  می

به رییس جمهاور و مسالولین    تذكرات كتبي نمایندگان( 0

 اجرایي كشور

 مورد(2) تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

تسالریع در صالادرات   : آقای نادر قاضی پالور نماینالته ارومیاله   -1

سیب درختی کشاورزان عزیالز کاله بالی  از یالر میلیالون تالن       

 درسردخانه ها موجود است.

تسریع در تسکین خانواده هالای دانشالجویانی کاله در سالقوط     -

 ایی اوکراینی نوت کردنت.هواپیم

شاتا و آزادگان، جانبازان :اضمت سا ر نماینته اصفاانآقای -2

و ایثالارگران، رزمنالتگان و خالانواده آناالالا سالرمایه هالای بالالزرگ      

جماوری اسالمی هستنت، تقاضامنت  هر چاله سالریاتر دسالتور    

 نرماییت که بیمه دی اقتا  به موقع انجا  دهت.

 مورد(04)رایی کشورتذکرات کتبی به مسئولین اج -ب
 

 تاتاد دستگاه اجرایی تاتاد دستگاه اجرایی

 1 نفت 1 و ارشاد نرهنگ
 1 و شارسازی  راه 1 و کشاورزی جااد

 3 علو   1 کشور
 1 اقتصاد  1 باتاشت 

 

 قرائت بیانیه:( 5

ای ضمایت قاطع  ماینتگان با اموای بیانیهنفر از ن 1۸1بی  از 

این نااد انقالبی در ضمایت از مرد  و های  خود از س اه و برنامه

 .نرا  را اعال  کردنت

أَعِتّوا  َاُم مَا استَطَاتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ ا لَیاللِ تُرهِبالونَ بِالهِ    »

 «عَتُوَّ ا لَّهِ وَعَتُوَّکُم

شکستن اقتتار و هیبت استکباری دو الت جنایتکالار آمریکالا در    

هالا ایرانالی غیرتمنالت توسالط سال اه       پاسخ به مطا بالات میلیالون  

پاستاران انقالب اسالمی که او ین میوه و ثمالره خالون یکالی از    

تالالرین نرمانالالتهان سالال اه کالاله جالالوهره وجالالودی او و دیگالالر  پالالا 

ت هالا سالال اسال    همرزمان  نتا شتن در پای ملتی است که ده

دهنالت جاالان را در ضیالرت     برای ضف  استقالل خود هزینه می

نرو برد و برای او ین بار پس از جنگ جاانی دو  که در سابقه 

مالورد ضملاله و  شکرگشالی باله      ۳3جنایت کارانه رصیم آمریکالا  

گوش و کنار جاان بود دنیا شالاهت اقالتا  شالجاعانه، مقتتراناله،     

 .می قارمان بودمتبرانه و دقیم س اه پاستاران انقالب اسال

ها میلیون ایرانی قارمالان   شیرینی این پیروزی بزرگ بر کا  ده

 مسالانربری  هواپیمالای  سالقوط  بالار  انالتوه  و ناگوار خبر که  بود

آن عزیزانی از ایران اسالمی و دیگالر   در که آن در که اوکراینی

کشورها بودنت، تللی و انتوهی را بر جانمان نشانت که کمترین 

شکبار با قلوبی شکسته بود. عمیقاً بالا خالانواده   اثر آن چشمانی ا

های شاتای گرانقالتر همالتردی کالرده و در غالم و انالتوه آناالا       

شریر هستیم و از مرد  شریم ایران اسالمی انترار داریالم بالا   

 .شکوه تما  در مراسم ترضیم آن عزیزان شرکت نماینت

مالالا نماینالالتگان مالالرد  در مجلالالس شالالورای اسالالالمی از اینکالاله   

ایت سرانراز س ابت قاسالم ساللیمانی بالا صالتاقت     همسنگران ش

تما  اعال  نمودنت که این اقتا  در اثالر اشالتباه انسالانی بالوده و     

خود را مسنول می داننت، تشکر می نمالاییم. خوالوع و تکالریم    

سردار سرانراز س اه اسال  سردار سر شگر سالمی نرمانته کالل  

مجلس س اه پاستاران انقالب اسالمی در جلسه غیرعلنی امروز 

در سلنانی که از عمالم صالتاقت ایشالان نشالأت مالی گرنالت و       

الجر  بر دل می نشست، بیانگر این واقایت است که س اهیان 

سبزپوش و عزیزمان خود را نتایی مرد  می داننت و این انتلار 

را بر خود می داننت و در کنار مرد  و خانواده های داغتار ایالن  

تی بالرای ضالربه زدن باله    شاتای عزیز، به آمریکا که از هر نرص

ملت قارمان ایران اسالمی سوءاسالتفاده مالی کنالت، اعالال  مالی      

داریم که نراموش نمی کنیم در یر رویالارویی شالرانتمنتانه و   

مقتترانه با رصیم آمریکای جنایتکار و انگلالیس پلیالت هسالتیم و    
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اجازه نمی دهیم اشتباه یر عوو خالانواده باعال  سوءاسالتفاده    

 .دشمنان گردد

از مسالالنوالن مالالرتبط درخواسالالت داریالالم بالالا پالالذیرش  در پایالالان

صادقانه این مسنو یت توسط نرمانته مربوطه قوالیه را خاتماله   

یانته تلفی نکننت، زیرا ابااماتی است که اضتمالال خرابکالاری و   

استفاده از تکنو وصی های جنگ انروزی را منتفالی نمالی کنالت.    

المی ضمایت قاطع و همه جانبه ما از س اه پاستارن انقالب اسال 

ابتی است و در خاتمه نماینتگان ملالت خواسالتار هسالتنت باله     

 ..قربانیان ضادثه عنوان شایت اطالق شود

( تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تاذكرات  3

 شفاهي

 آقالای   در تالذکری خطالاب باله    :حسینعلي حاجي دلیگاني آقاي 

گفت: از شما می خالواهم باله کمیسالیون     ،مصری رئیس جلسه

ملی و سیاست خارجی مجلس شالورای اسالالمی دربالاره    امنیت 

  .دخا ت های سفیر انگلیس در ایران تذکر بتهیت

ضوور بی جات سفیر انگلیس در برخی تجماات کاله دخا الت   

آشکار در امور ایران است بایت در مجلالس و بالویژه کمیسالیون    

  .امنیت ملی رسیتگی شود

  پایالان  از سفیر انگلیس می خواهم به این گونه دخا الت هالای  

دهت و ایران را تر  کنت قبل از آنکه ملت ایران او را مجبور به 

  .تر  کننت

داشالت یالاد سالردار ساللیمانی و      با گرامی  :عباس گودرزيآقاي 

همرزمان وی و همچنین جانباختگان سانسه سقوط هواپیمالا و  

باختگان تشییع پیکالر سالردار ساللیمانی در کرمالان اهاالار       جان

ن غم سنگین باله شکسالت بالزرگ ملالت     داشت: اجازه نتهیت ای

 .ایران تبتیل شود که ا بته نلواهت شت

ا شالااع ایالن    نبایت بگذاریم پیروزی بالزرگ سال اه و ملالت تسالت    

 .ضادثه تلخ و خطای غیر عمت قرار گیرد

خواستار تذکر قاطع دو ت به انگلیس در چارچوب قالوانین   وی

 آیالت و پالای  را از   شت و گفت: سفیر انگلیس وسط میالتان مالی  

کنالت و در مسالائل داخلالی ایالران دخا الت       گلیم  درازتالر مالی  

وزارت خارجاله بایالت پاسالخ قالاطع، کوبنالته و نرامالوش       .کنت می

نشتنی به انگلیس خبی  بتهت که هر جا جنایتی است دسالت  

 .آناا هم در کار است

بالاختن   ضالمن تساللیت جالان    وی  :محمد جواد ابطحاي  آقاي 

ردار ساللیمانی در  تاتادی از هموطنان در مراسم تشیع پیکر س

کرمان و همچنین ضادثاله سالقوط هواپیمالای اوکراینالی اهاالار      

داشت: دو نفر از عزیزان در ضادثه سالقوط هواپیمالا از نلبگالان    

 .گویم خمینی شار بودنت که من به خانواده آناا تسلیت می

وی با اشاره به ضوالور سالفیر انگلالیس در تجمالع روز گذشالته      

ر خارجه سفیر انگلیس را به مقابل دانشگاه امیر کبیر گفت: وزی

 .عنوان عنصر نامطلوب تا هار امروز اخراج کنت

طرضی را در خصوص کاه  مناسبات سیاسالی ایالران بالا ساله     

دو ت نرانسه، آ مان و انگلالیس ارائاله داده کاله در دسالتور کالار      

 .گیرد مجلس قرار می

در تالذکری در نشسالت علنالی امالروز       :علیرضاا سالیمي   آقاي 

نی از مرد  ایران در مراسم تشالییع سالردار   پار مان ضمن قتردا

سلیمانی و تسلیت به خاطر اتفاق غم انگیز سالقوط هواپیمالایی   

اوکراینی اهاار داشت: امروز سالردار سالالمی نرمانالته سال اه در     

جلسه غیر علنی به ارائه توضسیاتی پرداخت و تاکیت داشت که 

گیرد و این که علت خطای انسانی  های الز  صورت می پیگیری

 .بوده است

های کشور ضوالور   عجیب این است که سفیر انگلیس در آشوب

 .داشته و دست را از پرده بیرون آورده است

مالو  نیست سفارت انگلیس سفارتلانه است یا مرکز آشوب و  

سازمانتهی ضت انقالب؛ آناالا دخا الت آشکارشالان را باله جالایی      

اسالت  شود. الز   رسانتنت که سفیر انگلیس در میتان ضاضر می

وزارت خارجه با این اقتا  خالو قواعت بین ا ملل برخورد الز  

 را انجا  دهت

در تالالذکر شالالفاهی بالالا اشالالاره بالاله : حبیااب اد دهماارده آقاااي 

توضیسات نرمانتهان س اه پس از ضادثه سقوط هواپیما گفالت:  

از س اه عزیز و سردار ضاجی زاده به خاطر صتاقت و بزرگالواری  

انتگان ضادثه کرمان و سقوط هواپیمای آناا متشکریم و به بازم

 .کنم اوکراینی تسلیت عرل می

درود بر شرو ملت همیشه ضاضر در صسنه ایران کاله همالواره   

ها هستنت. به دنبال شاادت سردار بزرگوار اسال   خا م شگفتی

س ابت قاسم سلیمانی شاهت ضماسه بزرگی از سوی ملت ایران 

 .بودیم که جاانیانه را مباوت کرد

هالا باله    های وجود دارد اما هنر ما تبتیل تسالریم  چه گرنتاریگر

ا سمتاب که کارهالای بزرگالی در ضالال انجالا       ،ها است  نرصت

  .است

قالانون   3بالا اسالتناد باله اصالل      :محمدرضا پور ابراهیمي  آقاي 

گفالت: پالس از    ،آیین ناماله داخلالی مجلالس    23اساسی و ماده 

و انتوه شالت   شاادت سردار س ابت سلیمانی ، کشور غرق ضزن

و مراسمی که برای تشییع پیکر ایالن سالردار عزیالز در کرمالان     
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برگزار شت، چشالم جاانیالان را خیالره کالرد و نشالان داد مالرد        

کرمان مسیر سردار س ابت ساللیمانی را اداماله مالی دهنالت و از     

 .کیان جماوری اسالمی ایران دناع خواهنت کرد

کمیسالیون امنیالت ملالی و سیاسالت خالارجی مجلالس شالالورای       

می بایت هرچه سریاتر جان باختن مرد  کرمان در مراسالم  اسال

تشییع پیکر سردار س ابت سلیمانی را با ضوور وزیالر کشالور و   

استانتار کرمان و دیگر مسنوالن بررسی کنت تا گزارش دقیقالی  

از چرایی این اتفاق به مرد  ارائه و زمینه د جویی از آناا نراهم 

 .شود

سردار س ابت سلیمانی جالان   انرادی که در مراسم تشییع پیکر

باختنت، بایت با ضمایت جزو شاتا قرار گیرنت، به همالین د یالل   

نامه ای نراهم شته تا خالتمت مقالا  مارالم رهبالری تقالتیم و      

 .جانباختگان این مراسم جزو شاتا قرار گیرنت

در پاسخ به این نماینته گفت: موضالوع  :  عبدالرضا مصريآقاي 

ع پیکالالر سالالردار سالال ابت جالالان بالالاختن مالالرد  در مراسالالم تشالالیی

وور وزیالر کشالور و   ض با سلیمانی توسط کمیسیون شوراها بایت

دیگر مسنوالن بررسی و گزارش مربوطه را به مرد  و باله ویالژه   

 .کرمانی های عزیز ارائه دهت

بیانیه ای از طرو نماینتگان صادر شته تا جانباختگان مراسالم  

اینالی  تشییع سردار س ابت ساللیمانی و سالقوط هواپیمالای اوکر   

 .جزو شاتا قلمتاد شونت

در تذکری خواستار رسیتگی :  جلیل رحیمي جهان آباديآقاي 

 کی -تاران پرواز در هموطنانمان از جمای شاادت  به موضوع

 ساللیمانی  سردار تشییع مراسم در کرمان مرد  از جمای و او

 .شت

وی خطالالاب بالاله وزارت جاالالاد کشالالاورزی انالالزود: پالالول خریالالت   

هنوز پرداخت نشته است در ضا ی کاله   تومینی زعفران کاران

 .تناا منبع درآمتی آنه کاشت زعفران است

از عبتا رضا رضمانی نولی وزیر کشور به د یل عت  اجرای  وی

قانون تابایت نرزنتان مادر ایرانی انتقاد کرده و اهاالار داشالت:   

علت عت  اجرای قانون و موانع آن برای اجرا چیسالت  چالرا بالا    

 .اه این قانون هنوز اجرایی نشته استوجود گذشت چنتین م

در تالذکری از ضوالور سالفیر     :سید جواد سااداتي ناداد   آقاي 

انگلستان در تجمع تاران انتقاد کرد و گفت: از نرر دی لماتیر 

این امر نیاز به رسیتگی جالتی دارد. سالفیر انگلسالتان در ایالن     

اجتماع چه کاری می کرد  از وزیر امور خارجه درخواست مالی  

صورت جتی به این موضوع رسیتگی کنت تا این سفیر  کنم به

 .خا  ایران را سریاا تر  کنت

ما سالوابم خصالومت هالای انگلسالتان بالا ملالت ایالران را از یالاد         

ایم. انگلستان بایت به این موضوع رسیتگی جتی کنالت تالا    نبرده

 .سفرای سایر کشورها نیز عرو دی لماتیر را رعایت کننت

رمانته س اه پاستاران در مجلالس  از توضیسات دقیم و شفاو ن

 ،کالنم   درباره ضادثاله سالقوط هواپیمالای اوکراینالی تشالکر مالی      

اهاارات سردار سالمی مقتتراناله و متواضالاانه بالود کاله جالای      

 .تقتیر دارد

دهالت کاله نرمانالته     وی با تأکیت بر اینکه اهاارات وی نشان می

و  س اه بودن یانی نتایی ملت ایران بودن، انزود: از دناع جانانه

مقتترانه س اه در اناتا  پایگاه نرامی آمریکا که نشالان دهنالته   

 .کنیم اقتتار نرا  جماوری اسالمی ایران بود، تشکر می

این ضربه شروع شکست ام راتوری آمریکا در منطقاله و جاالان   

 .است

یر خطای ننی و انسانی سیسالتم پتاننالتی، هالر چنالت غالم و      

کاه  اقتتار سال اه  انتوه زیادی را ایجاد کرده است اما موجب 

 .پاستاران نلواهت شت

نوای نرامی که باعال  بالروز ایالن خطالا شالت، ناشالی از ضملاله        

 .آمریکا به سردار سلیمانی بود

از شالالجاعت و پالالذیرش مسالالنو یت عالالذرخواهی توسالالط سالالردار 

ضاجی زاده نرمانته هوانوالای سال اه کاله باله صالورت صالریح و       

ردار شفاو با مرد  صسبت کردنت، تقتیر و تشکر می کالنم. سال  

 کاله  دادیالت  نشالان  و عزیز شما نماد یر سربازِ نتایی ملت شته

 .است ملت نتاییان اول خط در همیشه س اه

در تذکری شفاهی گفت: آنچاله طالی دو     :محمدرضا تابش آقاي 

هفته پی  بر کشالور گذشالت در عالین تللالی، موجالب ایجالاد       

نرصت هایی شت که ایران عزیز و جامااله را تالا ضالت زیالادی از     

 .ری ضف  کردآسیب پذی

شاادت سردار سلیمانی و واکن  جاماه به شاادت این سردار 

ملی، تفرقه ها و ناامیتی را ترمیم کرد. از مرد ، رهبری مارالم  

انقالب، ناادها و جریان های ملتلم سیاسی که در ترمیم ایالن  

وضایت و اضیای این همبسالتگی و اقتالتار ملالی نقال  اصاللی      

 .داشتنت، س اسگزار 

واکن  مقتترانه س اه باله تالرور سالردار سال ابت      ضمن تشکر از

شایت قاسم سلیمانی که غالرور ملالی را اضیالا کالرد، اداماله داد:      

ضوادثی که پس از شاادت سردار سلیمانی ماننت جالان بالاختن   

مرد  کرمان در مراسم تشییع پیکر این سردار، ریزش تونل در 

مسیر بم به جیرنت، سقوط اتوبوس و هواپیمالای اوکراینالی باله    

 یالالل شالاللیر موشالالر، نرصالالت همبسالالتگی را نالالرو ریلالالت و  د
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ناامیتی و بی اعتمادی را جلوه گر کالرده و نگرانالی نسالبت باله     

 .آینته را تشتیت کرد

وی با بیان اینکه عت  توجه به تغییر رویکردها نتیجاله ای جالز   

انزودن بسران ها، یأس و ناامیتی نلواهت داشت، اضالانه کالرد:   

 رده انت، همچنین گاز، نفالت  مرد  مقتراتشان را به دست ما س

 .و درآمتشان را

بایت از امنیت، آرام  و پیشرنت کشالور و تسقالم آمالال مالرد      

دناع کرده و کشور را در مسیر توساه و ترقالی قالرار دهالیم، بالا     

 .مرد  شفاو باشیم و به آناا دروم نگوییم

منشأ همه این موضوعات بی اعتمالادی باله مالرد  اسالت، بایالت      

ماد باله جامااله بالازگردد، عالت  شالفانیت را      اقتاماتی شود تا اعت

چاره جالویی کنیالت و کارآمالتی ضاکمیالت در عمالل منجالر باله        

 .انزای  اعتماد، ایمان و امیت به آینته شود

در تذکری گفت: در مراسم باشکوه   :محمدمهدي زاهدي آقاي 

نفالر از مالرد  عزیالز     16تشییع پیکر سردار سال ابت ساللیمانی،   

نیالز مصالتو     266ت، جان باخته و کشور که عمتتاً کرمانی بودن

 .شتنت که بایت علت این ضادثه مشلص شود

وی انزود: انترار می رود جانباختگالان مراسالم تشالییع سالردار     

سلیمانی شایت مسسوب شته و از خانواده آناالا د جالویی و باله    

 .آسیب دیتگان رسیتگی شود

خالالانواده جانباختگالالان مراسالالم تشالالییع پیکالالر سالالردار سالال ابت   

ن می کننت همگالی نالتای مقالا  مارالم رهبالری      سلیمانی اذعا

هستنت، اما انترار دارنت که عزیزان سفر کرده شان شایت تلقی 

  .شود

با اشاره به ضوور انبوه مرد  در مراسم تشییع پیکالر سالردار   وی

ساللیمانی آنالرا بالاله مانالای آمالالادگی بالرای جنالالگ بالا آمریکالالای      

  .جنایتکار دانست

جلسه علنالی امالروز    در تذکر شفاهی در :محسن كوهکن  آقاي 

مجلس گفت: ضادثه غم انگیز سقوط هواپیمالا و از دسالت دادن   

گویم. ای کاش آنچاله امالروز    تاتادی از هموطنان را تسلیت می

کرد به سالمع   نرمانته س اه در جلسه غیر علنی مجلس بیان می

گفتنت که هتنی غیر از نالتایی   رسیت. ایشان می و نرر مرد  می

د  و ضمایت کردن آناا نتارنت و بایت های مر شتن در راه آرمان

 .صالبت آناا را تسسین کرد

خطاب به وزارت کشور بیالان کالرد: شارسالتان  نجالان باله       وی

شود کاله ایالن تقصالیر را بالر      ماه با سرپرستی اداره می 16متت 

دانالیم. امیالتواریم ایالن موضالوع نیالز       گردن استانتار ضایم می

 .برطرو شود

هی جلساله علنالی امالروز    در تالذکر شالفا    :محمد خالادي آقاي 

مجلس گفت: توضیساتی که سردار سالمی در جلسه غیر علنی 

امروز بیان کردنت بسیار کارآمت بالود. اگالر جلساله علنالی بالود و      

 .شنیتنت خوب بود ها را می مرد  این صسبت

: الز  اسالت وزارت  داشالت  وی در تذکری به وزیر نیالرو اهاالار   

بلتیالاری را در   نیرو مسائل مرتبط با آب اسالتان چاارمسالال و  

ای  دستور کار قرار دهت تا ختای نکرده بالین دو اسالتان ضادثاله   

 ردگان در ضوزه   های مام شارستان رخ نتهت. الز  است پروصه

آبرسانی در دست اقتا  قرار گیرد. انترار ما از وزیر نیرو تاکیالت  

هالا اسالت. الز  اسالت وزارت     جتی در اجرایی شتن این پالروصه 

های جااد را مورد توجاله   آبرسانی در ضوزههای  کشاورزی پروصه

 .قرار دهت

در تذکری از هیات رئیسه مجلس درخواست   :علي ساريآقاي 

کالرد کاله بالاله اباامالات و سالواالت موجالالود در خصالوص ضادثالاله      

 .هواپیمای اوکراینی ورود کنت

نلستین اباا  در موضوع سقوط هواپیمای اوکراینالی آن اسالت   

سالامانه موشالکی اقالتا  باله خطالا      که چرا با وجود اینکه اپراتور 

داشته و مقامات رده باال اطالع دقیالم از ایالن موضالوع داشالتنت     

و ی تا سه روز موضوع ملفی نگاله داشالته و داده هالای خالالو     

 .واقع از رسانه ملی پل  می شود

داده های شلیر موشر های کروز دشمن توسط چاله کسالانی   

پتاننالتی  پل  و چرا تائیت و عت  تائیت آن برای سامانه هالای  

ضل و نصل نشته است.همچنین بایت مشلص شالود کاله علالت    

 قطع سیستم ارتباطی سامانه پتاننت با اتاق کنترل چیست 

در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز :  مصطفي كواكبیان آقاي

مجلس گفت: غم ضادثه سقوط هواپیمای اوکراینی بسیار بالود،  

. رئیس مجلس اما غم کتمان اطالع رسانی هم به آن اضانه شت

دهت چرا که ما خواستار برگالزاری علنالی    ضرو ما را گوش نمی

هالای آقالای سالالمی     جلسه در این خصوص بالودیم تالا صالسبت   

 .ا تیامی برای مرد  باشت

آقای سالمی مطالرح کردنالت کاله عالذرخواه ایالن مالاجرا بالوده و        

جبران خواهالت کالرد و از جالان باختگالان ایالن ضادثاله تجلیالل        

کنالیم کاله    ین موضوع را پیگیری مالی مناسبی به عمل آمته و ا

 .کوچکترین سوءنیتی در آن نباشت

ماتقت  شرایط بسیار پیچیته بوده و اقتوا دارد کاله وضالتت و   

 .هماهنگی را ضف  کنیم

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

9 

 407ه جلسخالصه 
 شنبهیک

31/8930/22 
 

از دو ت عراق انترار نتاشتیم که به د یل ضمله به ضالم ایالران   

نزد سازمان ملل شکایت کنت. الز  است وزارت خارجه ماجرای 

 .را از طریم دی لماتیر پیگیری کنت سفیر انگلیس

در تذکر شفاهی ضمن تسلیت   :احمد امیرآبادي فراهاني آقاي

بالاله خالالانواده هالالای دام دیالالته جانباختگالالان سالالانسه هواپیمالالایی 

اوکراین ، از مجموعه س اه پاستاران کاله بالا صالتاقت تمالا  و از     

خودگذشتگی و شجاعت، مسنو یت این ضادثاله را پذیرنتنالت و   

 ردنت، تشکر کرد.عذرخواهی ک

ان شاءاب این رنتار برای سایر مسنوالن درسی باشت که وقتالی  

 در کشور اتفاقی انتاد، از مرد  عذرخواهی کننت.

خطاب به مسنوالن وزارت امور خارجه گفت: شب گذشالته   وی

در میان اغتشاشگرانی کاله در خیابالان ضالان  مقابالل دانشالگاه      

در میان انراد بالوده،   امیرکبیر ضوور داشتنت، سفیر انگلیس که

دستگیر شته است. برخورد با رنتار اینگونه سفارت خانه هالایی  

 که در مسائل داخلی ما دخا ت می کننت، ضروری است.

سفارت انگلسالتان بایالت بتانالت کاله انقالالب شالته و رضالاخان و        

مسمترضا شاه به در  واصل شالته انالت. دوران کاپیتوالسالیون    

رت امالور خارجاله، دادسالتانی    گذشته است. از قالوه قوالائیه، وزا  

خواهم که با سفارت، سفیر و دو ت انگلستان برخورد  تاران می

شود تا جرأت چنین اقتاماتی را در پایتلت جماوری اسالالمی  

 نتاشته باشنت. این اقتا  خالو شنون دی لماتیر بود./

در تذکری گفالت: دو الت هالر چاله سالریاتر       : زهرا سعیديخانم 

 .ین تکلیم کنتنیروهای قراردادی را تای

این انراد علی رغم دریانت ضقوق و مزایا، امنیت شغلی نتارنت  

 .و این موضوع به دغتغه آناا تبتیل شته است

نماینته مبارکه در مجلس تصریح کرد: نگرانی انالرادی کاله باله    

صورت ضم ا زضمه در صتاوسالیما مشالغول هسالتنت، در ضالال     

 .ضاضر انزای  یانته است

ح های درون سازمانی در تالش است بالا  صتاوسیما در قا ب طر

این انراد به صورت پروصه ای کار کنالت و دریالانتی انالت  آناالا     

نگرانالی بالرای ایشالان و خالانواده هایشالان شالته        باع  ایجاد دل

 .است
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