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ادامه رسیدگي به گزارش شور دوم البحوه ماییوات بور    ( 0

 ارزش افزوده )ارجاع از جلسه علني(

ده پس از ارایه پیشنهادهاد   اهاندرام الند مو اقا نمو ن دیهن     

تصقیب    9ه  پیشهاده هر ادهه ه  ت   سلهگقی ک یسیقن و 

اهااه رسیدگی به این ادهه   سدیر اقاه الیحهو به جلسه آیهنده  

 .اقکقل گرهید

انتخاب بک نفر از اعضاي كمیسیون امور داخلي كشور و  (2

شوراها و بک نفر از اعضاي كمیسیون عمران به عنوان ناهر 

  ان كشوردر شوراي عایي مدبربت بحر

 انتخاب شدند.(محمدیان و علیرضا بیگی  )آقایان :

هاي آقواي كربموي نمابنوده ارا  و آقابوان      سوال (3

 محمدرضا نجفي و محمدجواد فتحي نمابندگان تهران 

پس از اهادرام آقدی کری ی   آقدی ااهدس زنگهنه و ن دیهنده   

د.    ن دیهدگدن از پدسخ  زیر قدنع شدن  قدنع نشد واز پدسخ  زیر 

 آقدیدن  تحی    نجفی از طرح سقال خقه اعالم انصراف ن قهند.
 موضوع سوال:

علت کقتدای اینن  زارتلدننه هر برندانه رینری بنرای تق یند       --

 سقخت کم سق فقر برای شهد راد و چیست؟

 خالصه اههارات آقاي علي كربمي:

هرصند   9۹کشقر است کنه   ۶۳۱کهقانسیقن آی ق اتشکل از  -

کلینه   ۰۲۰۲شد. هر سدل  نی جادن را شدال ایهر یت کشتیرا

ا  للی الرم به استفدهه  ادی بین شهد رادی هر حدل ترهه هر آب

از سقخت بد سق فقر ید گقگره ک تر از ننیم هرصند شندند کنه     

اند     عدم استفدهه از این سقخت بدعث ا دنعت از ترهه کشنتی 

ا نرام   شقه. خیلی از کشقراد این کدر را قبنل از  اد ای تققیم آن

 .قدنقنی انجدم هاهند ااد هر کشقر اد این اتفدق رخ نداهه است

رسندنی کشنتیرانی بند     بد اجرای اقررام آی نق صنهعت سنقخت   

تقانند بدعنث اخنتالل هر     چد ش ر بر  شده اسنت   حتنی انی   

اد ام بلقااهد اینن اقنررام    ند گدن کشتیرانی شقه. اگر کشتی

اد بد اشنکل اقاجنه    نای   ترهه آ را اجرایی نکههد شرایط بی ه

شقه. از طرف هیگر هر شرایط  علی ااکدن اذاکره بنرای بنه    ای

تعقیم ا تدهن این اقررام ضعیم است ک د ایهکنه هر اجنالس   

ا  للی نینر هرخقاسنت اینران     ک یته احیط زیست هریدیی بین

 .برای تعقیم اجرای اقررام اقره پذیرش قرار نگر ت

تقانند تق یدکههندگدن    ی ق ایبد بیدن ایهکه اجرای اقررام آ  ی

اد   تجندرم هریندیی را    گذارانو اد کدن کشتی نفت خدمو سرادیه

تحنت تننر یر قننرار هانندو ا نر هر ایننن اقننررام اریهننه صننهعت   

کشتیرانی را ا رایش هاهه   استفدهه از سقخت ارزان به عهنقان  

یکی از رااکدرادی استفدهه از این صهعت را بند اشنکل اقاجنه    

برای رااکدر اسنتفدهه از  یلتنر تقصنیه شنده کنه       کهد. ا بته ای

 .شقه اد انجدم ن ی اهقز هر ایران این کدر هر کشتی

زنگهه هر  زارم نفنت بنرای عندم    آقدی بد انتقده از ع لکره   ی

انندی الزم بننرای بقجننقه نیدانندن اشننکل هر صننهعت    رایرنننی

گفتر  زینر نفنت بنه عهنقان     وکشتیرانی بد اجرای اقررام آی ق 

ک یتی بدید برای تراین   تق ید سقخت اقره نیدز هر  هدیم حد

اد اقدام کههد. حدل ایهکه اند   ادی التلم از ج له کشتی بلش

اار ز  ضعیت اهدسبی از این  حدظ نداریم ک د ایهکه پدالیشگده 

شدزند اراک ااکدن تق ید ادز م کم سنق فقر را هاره   پنیش از   

هنند کنه انقره    این ام کدرشهدسدن زیدهی رااکدراندی  هنی ها  

بسیدری اعتقدند که ر یکره آقدی زنگهه بنه   .تقجه قرار نگر ت

اد شندهو ایهکنه     ضعیت پدالیش هر کشقر بدعث تح یل تحریم

 ر شی اعتقده هاره   هش هدن ام بد اطالع از این  ایشدن به خدم

ای برای ا نرایش  شندر بنه کشنقر اسنتفدهه       اقضقع از ار بادنه

تنقان نندم ینر طنرح      ه آیند انی  کههد. سقال اینن اسنت کن    ای

سد ه زنگهه بر  زارم نفنت را   ۶۱پدالیشگدای هر ه ره ادیریت 

بنرهاری رسنیده اسنت؟ اگنر      بره که ایشدن آغدز کرهه   به باره

اار ز هر عرصه تق ید بهرین خقهکفد شده   صحبت از صندهرام  

ادی اجداداننه ه  نت قبنل هر اجنرای      کهیم به ه یل تالش ای

شندزند اراک   طنرح پدالیشنگده سنتدره خلنی       طرح پدالیشنگده  

 . درس است ا دن طرحی که آقدی زنگهه بد آن الد م بقه

شد اار ز اعلقم نبقه تحنریم بهنرین    اگر این ه  طرح اجرا ن ی

 کره. ا بته کنه اینن طنرح علنی     چه  شدری را بر کشقر  اره ای

بدیند   9۰هرصدی هر ا ایل سدل  ۵۱ادی  یریکی  رغم پیشر ت

بنه تق یند    9۵رسید ااد هر سدل  برهاری ای به باره 9۹ هر سدل

رسید. اهقز ام اسئقالن قرارگده خدتم اکدتبندم زیندهی بنرای    

پدسخ ادنده اسنت.   هاهد که بی پدالیشگده انجدم ای ۹اجرای  دز 

تنقان   آقدی زنگهه بدانید که بد صند ر اجقزاندی کدغنذی ن نی    

بدیند زایهنه    اد کنره.  زارم نفنت   کدری برای سدخت پدالیشگده

اندی   حضقر بلش خصقصنی   انرهم را هر صنهعت پدالیشنگده    

 .کشقر  راام کهد

 ر خالصه اههارات آقاي مهندس زنگنه

این سقال یر بدر هیگر هر ارهیباشت سندل جندری از سنقی     -

آقدی سدری ن دیهده ااقاز اطرح شده   ان بنه آن پدسنخ هاهم.   

هند بندر سنقا ی    ااد هدارا از نظر آیین نداه هاخلی اجلس ار چ

 .اطرح شقه بدید به آن پدسخ هایم
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یر ایلیقن تن هر ر ز تق ید نفت کنقره جاندن    ۰۲۶۵هر سدل 

هرصد حد ی گقگره ک تر از ننیم هرصند بنقهه   بند      ۰بقهه که 

استدنداره  ضع شده تطدبم هاشته اسنت. هر اج نقع ه  سنقم    

اد اصرف  نفت کقره تق یدی جادن که به عهقان سقخت کشتی

 .ه گقگره بدالی ه    نیم هرصد هارهشق ای

هر حدل حدضر که قرار است گقگره نفت کقره زیر ننیم هرصند   

بیدید قی ت ادز م کنداش   قی نت نفنت کنقره کنم سنق فقر       

ا رایش ید ته است. کشنقر اند انم هر شنرایط عندهی  عد ینت       

 ۹۲کهند   ای که هر ر ز تق یند انی   پدالیشگدااد اقدار نفت کقره

ارار تن اربقط به آبدهان اسنت   تصنفیه    ۶۳ارار تن است که 

ارار تن نفت کقره بند سنق فقر بندال     ۰۲شقه   تقریبد  اجده ای

کنم بایهنه سندزی     سنق فقر  بند  کنقره  نفنت  تایه حل راه.هاریم

پدالیشگدااد است تد ام گقگره نفنت کنقره   انم تق یند نفنت      

ایلیندره هالر سنرادیه    ۶۲کقره کداش یدبند کنه اینن نیدزاهند     

است   هر شرایط  علی هسترسی به آن به این سندهگی  گذاری 

ان بدراد گفتم که قی نت سنقخت یند نفنت     .ااکدن پذیر نیست

ر ه   این  اقعیت بدزار اسنت.   کقره کم سق فقر به شدم بدال ای

قی ت کشتیرانی هر هنید ام بدال ر ته اد راه حنل اندیی هارینم    

به قدنقنی که که ان آناد را خدات  زیر راه نقشتم. یکی استهده 

کهد بدیند سنقخت بند گنقگره زینر ننیم        اد تکلیم ای به کشتی

هرصد استفدهه کهد. ااد اگر کشتی بگقید ااکدن تداین سنقخت  

تقاند از سقخت بد سق فقر بندال اسنتفدهه    کم سق فقر را نداره ای

تقاند به ه یل شرایط اضنطراری   کهد. ج اقری اسالای ام ای

 .ن حم قدنقنی   حقققی اد استبه این قدنقن استهده کهد ای

اد به اسنکرابر عهنقان      یکی از راه حل اد را تجایر کشتی  ی

ایلینقن   ۵تند   ۰این سیست ی است که بنین    خدطر نشدن کرهر

هالر اریهه هاره. حتی از بایهه سدزی پدالیشگدااد نیر به  حدظ 

اقتصدهی باتر است   ی ایچ کشتی ایرانی این کدر را نکرهنند.  

 رصت هاشتهد اسکرابر نصب  ۰۲۰۲تد  ۰۲۲۰اد هر سدل  کشتی

گقیهند   کههد. چرا این کندر را نکرهنند. اخینرا انم ضن هی انی      

 .ای به اد بداید سقخت ارزان   یدرانه

ر ش بعدی اختالط است. اند هر اینن بندره جلسندم اتعنده       -

هاشتیم   بد ا کدری شرکت نفنت کنش بنه ترکینب سنقختی      

ی جقاب ای هاند. اقتنقری کنه    رسیدیم که هر اقتقرادی  عل

تقاند نفت گدز اصنرف کهند  نذا     کهد ن ی نفت کقره اصرف ای

انرار تنن هر انده     ۱۲تد  ۹۲یر سقخت ترکیبی تق ید شد که 

قدبل تداین است. حتی سقخت از بیر ن ایران ام قدبنل تنداین   

اندی   ادی هیگری ام است اثل اینن کنه بند ر ش    است. ر ش

کههند کنه جندا شنقه بلنش       شی یدیی ادز م را اللنقط انی  

خصقصی هر این زایهه  عدل شده که ادز م بد سق فقر بدال را از 

 .اد بگیره   ادز تی بداد که سق فقرش کم است

 ی بد بیدن این که اشکل تداین سقخت بد سق فقر کم اختال ی 

کهندو یندهآ ر شندر اا تنرین بلنش       هر کشتیرانی ایجده ن نی 

شنقه.   هر آن ایجنده ن نی  کش است که اختال ی  کشتیرانی نفت

زیرا اگر این چهین بدشد صدهرام اد ام هچندر اشنکل خقااند    

گرهه    اد بر ای شد. ا بته اسدئل هیگری ام است که به تحریم

 .ذکر آن به اصلحت نیست

زنگهه ا رایش قی ت ح نل   نقنل را بنه ه ینل ا نرایش      آقدی 

دی ان     قتی ننرخ   ا  للی عهقان خدطرنشدن کرهر ادی بین قی ت

کهم ن دیهدگدن هنبدل اینن بدشنهد    آن طرف آزاه است  کر ن ی

ای بنرای سنقخت نفنتکش     که از اهدبع احند ه بقهجنه یدراننه   

قیم بگن  کنهم  انی  تق یند  کنه  کسی به ندارم اجدزه ان  بگذاریم.

تق ید را از قی ت جادنی ک تر بفر ش. اگنر اینن کنه شن د هر     

لیدره تقادن بقهجه چهین چیری تصقیب کهید   ه  سه ارار ای

شن د هر هنیند انر ایندر کربهی را      .یدرانه برای آن قرار هایند 

تقانید بلرید ااد قی تش اتفند م اسنت. اند  عنال      بلقااید ای

ادی اقیدنقس پی د را بد سقخت سق فقر زیر  تقانیم نیدز کشتی ای

 .نیم هرصد تداین کهیم

كربمي قدوسي،شکري،رضابي )آقابان : (نارقین جلسه علني0

 :(و خانم سعیدي مباركه،هاشم زابي كوچي

 كربمي قدوسي نمابنده مشهد: جواد آقاي -ایف

ادی آن بسیدر  ادی انقالب اسالای از کتدب عبرم هرس  کتدب- 

قطقرتر است. ببیهیم پس از چال   یر سدل از انقالب 

اسالایو سرهار سلی دنی هر کجد   هر چه حدل   بد چه نیت   

رسد   هر سطح  ی به شادهم ایای دنی   به هست چه هش ه

   شقه جادن ن ده ابدرزه بد استکبدر جادنی   صایقنیسم ای

 هر که کسی بیشترو سدبقه   کرادن استدن ا دن هر هیدیم

 اسالای انقالب تدریخ عبرم ن ده   شد ر ح قبض  رح استلر

  .شقه ای

ار چهد هر سرنگقنی   سققط اقاپی دی  رزندان این کشقرو  

لخ   ندگقار شد    رادندادن سپده ا چقن ایدان کدم الت ت

نبره   جاده بد هش ن هر این ایدان نیر شجدعدنه   صدهقدنه 

ای بررگ   حفظ  حدم   ااهیت الی  برای جلقگیری از  تهه

سپرهگدن  ادی جدن ع ل کرهند   اتقاضعدنه از الت   خدنقاهه

ارو عذرخقاای کرهندو ااد برای جلقگیری از این حقاهث ندگق
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ضر ری است که بدر هیگر به جریدن نفقذ   خیدنت هر کشقر 

  .تقجه کره

چقدر »یر شار ند عریر هر این حده ه ایهگقنه نقشت؛ 

زاهه شبیه حدج قدسم شده است احدل است اجدزه هایم  حدجی

پیشگدنی که حدج قدسم را تر ر شلص کرهندو  جهدیت

کد بدن پاپدهادی آاری« زاهه را تر ر شلصیت کههد. حدجی

گذاریم پاپدهادی  اطار حدج قدسم را عربدً عربد کرهندو ن ی

زاهه   سپده را ادف  آاریکدپرستدن آبر ی احترم حدجی

  .بگیرند

شاریقر هر  ۶۵سفیر ه  ت خبیث انگلیس هر ایران هر تدریخ  -

ج ع سفرای کشقرادی ار پدیی که هر اکدنی هر ش دل تاران 

شقه  م است ر برگرار ایبد احقریت سفدرم انگلیس به صقر

ایو نه  ره و نه نطهر  گفته است؛ هر حدل حدضر نه اسدئل استه

  نه کداش تعادام ایران هر برجدم برای اد اام استو بلکه 

اام این است که انقالبیقن راهیکدل بدر هیگر به قدرم بدزگرهند 

  .ترین هغدغه ادست  این اام

این بقه که به خدطر یکی از سیئدم ه  ت یدزهام   ه ازهام  -

ج اقرو قطع ر ابط بد ه  ت خبیث انگلیس  عالقه خدص رئیس

اد به صفر  اد   تحریم اد هش هی که به علت حضقرش هر  تهه

رسیده بقه ارتقدء پیدا کره. بدید  رق برگرهه   طی ر زادی 

آیهده به علت حضقر آشکدر بچه ر بده سفیر ه  ت خبیث 

  .یران اخراج شقهاد بدید از ا انگلیس هر آشقب

هر طقل چال   یر سد ه ع ر انقالب اسالای   ع ر این حقیر 

هر ایدن این الت   هر این انقالبو سبر زندگیو اقاضع   

ام به عهقان یر سربدز برپدیه این شعدر بقهه است که  ع ل

ادی  کدر نیستمو برای حفظ  ضیلت کهمو احد ظه اعداله ن ی»

  هر ایدان ع ل بجر ایدان  «کهم هیهی   انقالبی ع ل ای

آری عِده  خدات   جاده هر ایچ  عد یت شلصی بد ادف ج ع

ام برنیدادم   ا ه    عُده   ادل    ر م برای خقه   خدنقاهه

ادی  کری   ع لی خقه را برای  راام کرهن عِده    هر یت

  .ام عُده برای انقالب   اسالم اریهه کرهه

ام    ای ام طلب نکرهه ه   هرجهامو اهتی ندارمو ار عدهی نبقهه

امو  هانم که هست ط ع خقه را ج ع کرهه این را یر ا تلدر ای

  ی زبدنم هر ه دع از حم ارهم   انقالب هراز بقهه است   به 

تق یقدم ا ای حتی یر  حظه به عهقان خدهم   سربدز 

تحرک   خهثی هر برابر تادیدام نظدم اسالای   ارهم  بی

ه هر برابر ارهم عریر  ر تن   هر برابر اعدندین ام. ا قار نبقهه

  .ام ندپذیر بقهه بسیدر سدزش

هر ااقری که هر  هدیم هیگر ققا  اسؤ  ین بقهه ارگر هخد ت 

ام   حتی یکبدر  ام. بد حدک یت تفکر اشرا ی الد فت کرهه نکرهه

ادی قدرم حدضر  ادی  ر م   خدنقاهه ام سر سفره  دایل

  .نشدم

آ ریهی ا راهی  رزه بد افسده بررگ اقتصدهی   نقشهر اسیر ابد

ا چقن حسین  رید ن تد پدی ایر هاهگده حدضر شدم   بد 

 .ه دع استهدو حکم برائتم صدهر شد

ا ر کرهن ا ر کالم حم  ار چهد ا یشه جباه بدطل برای کم

سعی به تکذیب سلهدنم کره. ریدست ج اقری   بعضی از 

ت نسبت به اقاضع ان هر شکدی ۹۲اد قریب به   زارتلدنه

اند  اسدئل جدری ر ز را اطرح کرهند   بد ت دم تقان تالش کرهه

گده  ر  هر ایدان نبدشمو ااد ایچ که هر صحهه انتلدبدم پیش

  .بد ن ادرک   سهدی اقضع نگر تم

ادی   ی اار اسل ین اط یهدن قلبی هاشتم   بد  ر به ادایت-

دگدن انقالبی هر ا ه  جقهم   بد ا راای ج عی از ن دیه

هر اجلس نام اقدبل اذاکره    ۹۹اجلس اشتم اقدبل  تهه 

برجدم بد رجدم آن ام بد آن ر ش   هر اجلس هام اقدبل 

  اد ایستدهیم   به حقل   ققه ا ایو بد خدای خقهو نفقذ   نفقذی

اار اسل ینو شادای  االاقدمو الت عریر     اهلل االعظمو   ی   ی

بهدم تد آخرین نفس   قطره خقن بر  اد ایانقالبی بدر هیگر ع

 .سر عاد بد اسالم   الت   دهار ب دنم

 :  رضوانشهر و تایششکري  نمابنده   محمودآقاي  -ب

اندی جندن بدختگندن اقاپی ندی      ض ن تسلیت به خندنقاهه   ی

گفتر حدل که و ا کرایهی   شادهم سرهار حدج قدسم سلی دنی 

ایلیقنی انرهم هر اراسنم   به برکت خقن حدج قدسم   بد حضقر 

ادی انقالب اسنالای تررینم    سقگقاری ایشدن خقن تدزه به رگ

شده است  اجب است بد ا بسنتگی   تنالش شنبدنه ر زی آن    

شاید را ا گقی خقه قرار هایم   بند ت ندم تنقان هر راه نجندم     

اقتصده از  ضعیت  علنی جانده کهنیم. جند هاره کنه ا نه اند        

ی انرهم را شنهیده   هرک   اسق الن صندای اطد بندم اقتصنده   

 .کهیم

آناد که اسیرشدن را از اسیر انقنالب کن    » ی بد بیدن این که 

اند به راه انقنالب بدزگرهنند   آنندن کنه جلنقتر از انقنالب        کرهه

 هر اند   اهاندر کنرهر  « کههد بد الت ا داهگ شنقند  حرکت ای

 جهگیدم نظدای تجایرام بد ن   خد ی خرانه بد تح یلی جهگ

 هر ارهم چرا رسدند؛ پیر زی به را کشقر راسخ اعتقده   ای دن  

 اخننالص طبننم هر هاشننتهد چننه اننر تح یلننی جهننگ شننرایط
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 چهنین  اقتصندهی  تح یلنی  جهنگ  هر اانر ز  ااند  گذاشنتهد  ای

 ندارند؟ اعت دهی

گفتر چرا تص یم شاید و خطدب به رئیس ج اقری ایران   ی

ا راه رجدیی ابهی بر ا رایش قی ت بهرین  اکهش اعتراضی به 

نداشت ااد ش د از زادن اجرای تص ی تدن اهاندر بنی اطالعنی    

کهید؟. آید غیر از این است که ارهم به علت  سده گسنترهه   ای

بعضی اسق النو اعت ده خقه را به اسق الن جهگ اقتصندهی از  

 هست هاهند؟

ادی اقتصندهی ه  نت گفنتر آقندی      هر انتقده از برنداه هر اهااه

ر ه  ت ش د گذشت   شنرایط اقتصندهی   اد از ع  ر حدنی! سدل

ادی ارهم ر ز به ر ز کقچکتر شده    ر ز به ر ز بدتر شد. سفره

ادی کشقر بد اتکد بنه تنقان    ه  ت ش د به جدی تقجه به هر یت

بقایو به ااید گقشه چشن ی از ا ندن حکنقاتی نشسنت کنه      

اد به اذاکره بد کشقرادی  سرهار اد را تر ر کره. این ه  ت سدل

یی نشست که از شدم  اا نه از آاریکند بنه تنر ر سنرهار      ار پد

 .سلی دنی اعتراض نکرهه بلکه از آن ح دیت کرهند

سفیر انگلیس چگقنه بند آراانش هر ایندن ینر اعتنراض غینر       

قدنقنی شرکت کرهه   اعترضین را به اعتنراض سدختدرشنکهدنه   

کهد؟ ا  هقدیقی بعد از هستگیری راد شده   تد اینن   تحریر ای

 .از کشقر اخراج نشده است حظه 

خطدب به رئنیس ج انقر گفنتر تصن یم ح لنه بنه       وهر پدیدن 

انندی آاریکنند بننه ریدسننت شنن د بننقهه اسننت؛ پننس چننرا  پدیگننده

ادی ه  تی ا داهگی الزم را بد سپده پدسداران نداشتهد  هستگده

که چهین اتفدق خسدرم بدری به  جقه آاد   تعنداه زیندهی از   

شدند   هر نادیت بدعث سقءاسنتفدهه  ادی اعظم هاغدار  خدنقاهه

 هش هدن از ج له سفیر خبیث انگلیس شد؟

 : جهرم رضابي كوچي نمابنده  محمد رضاآقاي  -ج

ض ن تسلیت ایدم سقگقاری حضنرم  دط نه زانرا  س         ی

شادهم سنرهار ر ینع اسنالم   جندن بندختن ا قطهدن ندن هر       

جندن   اد   ا چهین رحلت شادهتگقنه اراسم تشییع سرهار هل

بدختگدن سدنحه اقاپی دییو گفتر سرهار شاید اسالم   انقنالب  

سپابد حدج قدسم سلی دنی بد شادهم خقه بدعث عرم   اقتدار 

 .بیشتر نظدم انقالب اقدس اسالای گرهید

کرهند بد تر ر   حنذف   اد بد اشتبدای اسدسی تصقر ای آاریکدیی

 یریکننی  رادنننده شننجدع   سلحشننقر سننپده قنندس سنندختدر   

کههند     ادندای ققای نظدای کشقر را بد چند ش اقاجنه انی    ر

بدشنهد     اد هر بدر هنبدل شنادهم انی   غد ل از ایهکه حدج قدسم

 .اند جدنشین پر ری را جر اصقل  رادندای خقه نادهیهه کرهه

بد اشدره بنه انتصندب بالهرننگ جدنشنین سنرهار سنلی دنی         ی

 کنه  دکرهنن  ن نی   کنر  آناند ر گفنت  تقسط اقدم اعظم رابنری  

 خنقن . شنقه  النت  انسجدم   بیداری اقجب قدسم حدج شادهم

   جقشنید  چهندن  سنلطه  نظندم  علینه  خقهسندخته  شناید  این

 .کشدند ذ ت خدک به را آاریکد که خر شید

بد بیدن ایهکه تر ر به اعهدی حذف  یریکی   بد اقداای  هر اهااه

اند   برهالنه به ه ر از شادات   ارهانگی ا ج استیصدل آاریکدیی

را نشدن هاهو گفتر ایهکه هر تدریکی شب بند پاپنده بنه ک نین     

بهشیهی   هر  ضدی غیر جهگی اقشنر خنقه را از راه ه ر بنه    

سنن ت شننیرارهان شننلیر کهننی نشنندن از  حشننت هشنن ن   

ا چهین نشدن از عرم   رزم  رادنده شاید اد هاره کنه تراان    

 ق دربدز این ترس خقه را هر صدای  رزانش هر ا  نین اصندحبه  

رسدنه خقه ن دیدن سدخت   این شنادهم آغندزی بنرای خنر ج     

 .آاریکد از اهطقه شد

 ی بد اشدره بنه ایهکنه پدسنخ احکنم سنپده پدسنداران انقنالب        

ادی بقای به اصلی ترین پدیگده نظدای  اسالای بد شلیر اقشر

اد الدبره کرهو تصریح کرهر ا ال عبقر  آاریکد چهد پیدم به ه  ت

 دعی اجار آاریکد   آن انم هر سندعتی   اد از سیستم ه اقشر

اشلص به یده سدعت تر ر سنرهار سنلی دنی از اهظنر نظندایو     

ضعم ارتش اجار آاریکد نبقه بلکه اقتدار   برتری اد بر ارتش 

 .آاریکد را به رخ کشید

اند سنیلی  حشنت       اد ا  ین التی استیم کنه بنه آاریکندیی   

ه هنیند گفتنیم   ایم   چه احکم ننقاختیم   بن   حقدرم را نقاختیه

جهگ طلب نیستیم   ی  قتی قلندری  اره اهطقنه شنقه اگنر     

 .کهیم اش ای هست از پد خطد کهد تهبیه

اد آغدزگر ایچ جهگی نبنقهه   نلنقاایم بنقهو   نی سرنقشنت      

 .گیریم جهگ را هر اختیدر ای

 ی بد اهادر اند ه به خدطر از هست هاهن ج عنی از ا قطهندن   

اهاره ااقر این استدن تنذکر هاه    هر حده ه کرادن به اسئق ین 

از اسئق ین الی نیر خقاست که قصقر   بنی تندبیری اندیران    

ارتبط بد این حده ه استدنی را بررسی   اقره اقدام قنرار هاهه    

ه  ت بنه بدزادنندگدن اینن حده نه تلنخ هر کراندن بنه خنقبی         

 .رسیدگی ن دید

ر هر گفنت و  ۵۳۵بد اشدره به سدنحه سققط اقاپی ندی بقئیهنگ   

افته گذشته بد سدنحه تلخ   پر اند ه سققط اقاپی دیی بقئیهگ 

خط اقایی ا کراین اقاجه شدیم   ا نه هر بانت   غنم     ۵۳۵

 ر  ر تیم. سپده ایچ گده اقضقعی کذب اطنرح نه نقه   سنه    

ر ز بعد از حده ه نینر هر حند ی کنه بررسنی کدرشهدسنی اینن       
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ه ج نع آ ری  سدنحه اقایی حتی آغدز ام نشده بقه   هر ارحل

اطالعدم قرار هاشتو اسئق یت این سدنحه را پذیر ت   از الت 

  بدزادندگدن عذرخقاای کره هر حند ی کنه طبنم اصنقل بنین      

ادی  ا  للی هر بررسی سقانح اقاییو بدیستی ادهاای که بررسی

 .ن قه پدیدن نید تهو سکقم ای  کدرشهدسی

ده گر ت گرچه سپده اسئق یت شلیر اهجر به سدنحه را به عا

که هر ا ین جد ک دل تشنکر   قندرهانی از تقاضنع اسنئق ین     

اندی اجت ندعی    سپده هر پذیرش اسئق یت این سدنحه   اریهه

ن دیمو   ی برای ا بدم تقصنیر نیندز بنه بررسنی      آن را اعالم ای

هقیم سدنحه است که ک یسیقن ع ران  هیفه ذاتنی خنقه هر   

هاند   ه را انجدم اینظدرم بر  رآیهد علت یدبی   رسیدگی سدنح

  نتیجه نادیی را به سن ع   نظنر ن دیهندگدنو النت شنریم        

جداعه بین ا  لل خقااد رسندند   ا چهنین هر اینن راه انیچ     

اندی ک یسنیقن    ا دشدتی نلقااد هاشنت کنه سندبقه گنرارش    

 .ع ران هر بررسی حقاهث قبلی نیر اقید این اقضقع است

داندتی  جنقه هاره کنه    بد تدکید بر ایهکه سقاالم   اباا چهین 

بدید پدسخ هاهه شقهو عهقان کرهر شبکه ه ندع انقایی   پدا هند    

تنرین   اقشنیدرترین    ج اقری اسالای ایران که از ج له هقیم

شقه چرا شلیر کره؟ آید  اقعد خطد ن نقه   پدا هداد شهدخته ای

اد بنه   ید علل هیگری پدا هد را به اشتبده انداخت؟ چرا آاریکدیی

یهقدر  اکهش نشدن هاهند؟ آیند ارتبندطی اقتصندهی    این سدنحه ا

بین این سدنحه   شرکت آاریکدیی سدزنده اقاپی د  جقه هاره؟ 

آید رابطه اقتصدهی بین شنرکت آاریکندیی سندزنده بند تصن یم      

گیران آاریکدیی  جقه هاره   سقاالم هیگنری کنه بدیند پدسنخ     

 .هاهه شقه

  غلبه  ضدی  پس از اعالم اسئق یت پذیری   عذرخقاای سپده

احسدسدتی اعتراضدتی هر سطح کشقر اشداده شند کنه ضن ن    

احترم ش رهن نفس اعتراض کنه نشندن از اقشنیدری جداعنه     

شقه کنه اطد بنه ع نقای اهجنر بنه ارتقندی        هاره   اقجب ای

کیفی اهاره ااقر گرههو ااد از نحنقه برگنراری اینن اعتراضندم       

جدنبداراننه هر   ادی ز ه اهگدم   طرح شعدراد   ابدحث قضد م

ادی اد دار ا نراه   این اجت دعدم اعتراضی که قطعد بد تحریر

 .اهدم بدشد اتد ر   گالیه ای

هر پدیدن به حضقر سنفیر انگلنیس هر اعتراضندم اخینر کشنقر      

اشنندره کننره   گفننتر چننرا بدینند سننفیر یننر کشننقر بیگدنننه هر 

اعتراضدم هاخل کشقر حضقر یدبد   کجدی ضنقابط   اقنررام   

هاد که یر سفیر   اقندم هیپل دتینر هر    للی اجدزه ایبین ا  

 ؟ااقر هاخلی کشقر هیگر هخد ت ن دید

 : تهران نمابنده   بيهاشم زا عبدایرضاآقاي  -د

 هر کنه  ا نراهی    شنادا  خندنقاهه  بنه  تسنلیت  عرض ض ن  ی

 انندو  هاهه هسنت  از را خنقه  جندن  گذشنته  اندم  چهند  حقاهث

 اتفنندق ادنهند  یا سنندنحه اسنت  ا کنن  جهننگ زاندن  هر رگفنت 

 .رخ هاد ا کراین اقاپی دیی

رسدنی هیراهگندم اسنتو    اکهقن اعتراض ارهم به ه یل اطالع ام

زیرا برخی از کدرشهدسدن هر رسدنه الی حدضر شدند   هر غ بنه  

 .ارهم گفته شد

یدب به صقرم شفدف این اقضنقع را بررسنی    بدید گر ه حقیقت

 نده ع نقای هچندر    کهد   نتیجه را به ارهم اطالع هاد تند اعت 

 . ط ه نشقه

بد اشدره به شادهم حدج قدسم سلی دنی   یدرانش هر ح لنه    ی

تر ریستی ارتش آاریکندو تصنریح کنرهر زاندنی کنه هر کراندن       

اسئق یت هاشتمو سرهار سلی دنی به عهقان یر ن ده   قارادن 

سنرهار سنلی دنی  راجهندحی بنقهو کندش      .شد الی احسقب ای

  هر این شرایط از  حدم النی بنرای    هاه حقاهث اخیر رخ ن ی

کرهیم   ی اتدسنفدنه شنادهم  ی شنقک     انتلدبدم استفدهه ای

 .بررگی را به کشقر  اره کره

نقشنتهد هر اجلنس نشسنته     اهگدای که قدنقن اسدسی را ای -

بقهم بحث بر سر این بقه که نظدرم را به چنه ناندهی بندایم؛    

کهند کنه چنرا    اعضدی شقرای نگابدن اینن اقضنقع را اطد عنه    

 ۱اد هاهیم. به خدطر این کنه احسندس کنرهیم     نظدرم را به آن

 قیه عدهل هر آن جند حضنقر هارنند. اینن بنرای اینن بنقه کنه         

اد نتقانهد ن دیهده به اجلس بفرسنتهد. اایند ارم ا نین     ه  ت

 .اار ز شقرای نگابدن ا ه را بدزگرهاند

آ ر تقصیم کره   گفتر اگنر   اد را شقک صالحیت  ی ایران ره

اجلس هر راس ااقر نبدشد باتر اسنت ینر اجلنس اشنقرتی     

ایجده شقه تند کشنقر را اهاره کهنیم   اعضندی آن انم انقالبنی       

بدشهد. یر سقم از ن دیهدگدن این اجلس ره صالحیت شدند   

گقیهند اند کنه هیندیم      نفر ام  بت ندم نکرهند. برخنی انی   ۹۲

نیستیم  بت ندم نکنرهیم. بنه شنقرای نگابندن تبرینر      ای  کدره

گقیم؛ گقید  تح ا فتقحی رخ هاهه است. سنلهگقی شنقرای    ای

نفر اشکل اد ی هاشنتهد؛ هاهگنده    9۲گقید بیش از  نگابدن ای

نفنر بند سنلهگقی شنقرای      9۲صد حی تشکیل شقه کنه اینن   

 .نگابدن بد ام احدک ه شقند

نتقنده کنرهر آقندی    لهگقی شنقرای نگابندن ا  سن  به خطدب   ی

کدخدائی بین ا راهی که ره صالحیت شدند براهر سنه شناید   

 خنقن  جباه هر اد این  گذاریم؟ استهد آید به شادا احترام ن ی
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 حقققننداندن    قانند خننقاام اننی نگابنندن شننقرای از. هاهننند

 گر تندری . کههند   یسنت  هاهنند  انقنالب  برای که را ادیی اریهه

 .نکهیم د این اسدئل ه  چهدانب را ارهم

چهین هر بلنش هیگنری از نطنم خنقه گفنتر سندنحه         ی ام

اقاپی دی ا کرایهی اتفدقی بقه کنه هر زاندن جهنگ هر برخنی     

اهدطم ا کن است رخ هاد   علت برخی اعتراضندم از سنقی   

اد این است که هیر این اقضنقع اطنالع رسندنی     ارهم   خدنقاهه

تند   یندب اسنئله را ر شنن کهند     شد. الزم است گر ای حقیقت

 .اعت ده ع قای بدزگرهه

 ی هربدره شادهم سپابد سلی دنی نیر اهادر کرهر حدج قدسنم  

سلی دنی یر ن ده الی   یر قارادن بقه ارهم نشدن هاهند که 

هاه  این اقضقع  راجهدحی است ای کدش حقاهث اخیر رخ ن ی

  اد از این اقضقع هر زادن انتلدبدم به عهقان  حدم اسنتفدهه  

 .اتدسفدنه شقک عظی ی  اره شد کرهیم   ی ای

 خانم زهرا سعیدي مباركه نمابنده مباركه:-هو

 قط ادال شادهم هر  یترین حدج قدسم نبنقه کنه آن انم     - 

 ار قند علنم کنره   بند      آاد   کدال شد. هختر حدج قدسم زیهب

ادی کقبهده قلب هش هدن را  رزاند. هش هدن جرام اقندام   حرف

اشنتهد؛ بنه ا نین علنت بند اقندام       ر هر  بد سنرهاران اند را ند  

تر ریستی حدج قدسم را شاید کرهند. این ع ل انتقندم سنلتی   

 .به هنبدل خقااد هاشت

سعیدی بد اشندره بنه جدنبدختگندن حده نه اتقبنقس گلسنتدن         

جدنبدختگنندن اقاپی نندی ا کرایهننی   ا چهننین جنندن بنندختن  

  شار ندان کرادنی هر تشییع جهدزه سرهار سلی دنی اهادر کرهر

 اندی  هسنتگده  هاغندار  اندی  خندنقاهه  این  ااید ارم برای آرااش

 ا یشه اد سپده سرهاران. ببرند کدر به را خقه تقان ت دم اتق ی

 ارهم. کرهند جدنفشدنی سرزاین این نداقس   حریم از ه دع هر

 شنده  اینن  بر قرار حدل این بد. هانهد ای را آناد  داکدری قدر نیر

  ینهه  اندی  کدرگر ه تشکیل بد قطهارب  ادی ت که ک یسیقناس

 .بداهد افتگی گرارشدم   کههد گق   گفت ارهم بد

بد اشدره به حذف بعضی از اطد ب هر ح دیت از حدج قدسنم    ی

سلی دنی از سقی ایهستدگرام گفتر هشن هدن ننه تهاند از اسنم     

حدج قدسم بلکه از تصقیر ا  ام اراس هارند. این اراس به جند  

حدج قدسم ام اراس هارند؛ به ا ین علنت   است. آناد از نقشته

ادی اجت دعی کرهنند کنه از حندج قدسنم      اقدام به حذف شبکه

 .ح دیت کرهه بقه. شرم بر تراا  بده

انرهم بند اظلقاینت   صنبقری اشنکالم      "بد بیدن این که   ی

گفتر ااید ارم که از این بحران بد  "کههد اقتصدهی را تح ل ای

رسش انن هر انقره زایهنده ر ه    اق قیت   سربلهدی بگذریم. پ

این است که ابرار نظدرم  زارم نیر    ه  ت هر اینن خصنقص   

 .رسد آبه کشد رزان چه  قت  را ای چیست؟ احقدق حققق حم

 ۱۲تند   ۱۲هر اکثر جلسندم   گفتر وادی اعیشتی هر اقره بسته

اندی اعیشنتی  ارینر نشنده      هرصد ارهم اعالم کرهند که بسته

ارش شفد ی هر این خصقص ارائه کهند.  است   ا ر هر ه  ت گر

 .شقه اد  اریر ن ی کهم که چرا این بسته ان تعجب ای

هر پدیدن نطم خقه هر خصقص رهه سهی ا نراه جقیندی کندر      

اقانع قدنقنی سد راه آناد گفتر جقاندن هاه شصتی که  رصنت  

انندی  اشننتلدل نداشننتهد اتدسننفدنه اجنندزه شننرکت هر آزاننقن  

ه آناد اعالم شنده اسنت کنه علنت عندم      استلداای را ندارند. ب

ادی استلداای سن آناد است. پدسنلی   اجدزه شرکت هر آزاقن

 .تقانم بگقیم اتدسفم برای این جقاندن ندارم    قط ای

 ( فقره سوال:0(اعالم وصول )5

   اقتصنده اانقر   رضد انصدری ن دیهده هاراب از  زیرآقدی سقال -

م بندنکی اطندبم بند    هربدره علت عدم پرهاخنت تسنایال   هارایی

 .ادی قدنقن برنداه ششم را اعالم  صقل کره سیدست

تذكرات كتبي نمابندگان به ربیس جمهوور و مسولویین   (6

 اجرابي كشور

 مورد(5)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

انتظندر بنقه     رآقدی اح دی اادی زاادی ن دیهنده کراندن  -۶

دختگدن حده ه است که برای ا تیدم   ه جقیی از خدنقاهه جدن ب

کرادن ایدتی از سقی جهدبعد ی به کرادن اعرام   اقنداادم الزم   

 قریواعهقی   ادهی را انجدم انی هاهنند   ا دنهند سنپدایدن     

عریر که برای حده نه سنققط اقاپی ند عنذرخقاای از انرهم را      

 هاشتهد از ارهم کرادن عذرخقاای به ع ل ای آاد.

رام ندشی از بدرنندگی  چرا خسدر آقدی علی کره ن دیده خدش-۰

  سیالبادی سدل گذشته هرحقزه انتلدبی خدش پرهاخت نشده 

  خسدرم هیدگدن حقاهث غیر اترقبه بالتکلیم ادنده است؟

عندم پقشنش بی نه ای    ر ن دیهده گلپدیگدن علی بلتیدرآقدی -۳

 ایثدرگران   جدنبدزان

علت بنی تنقجای بنه     ر اح د صفری ن دیهده کرادنشدهآقدی -۹

رخ خریند تضن یهی گهندم اتهدسنب بند اریهنه تق یند        اصالح ن

 هرسدل آیهده چیست؟

اتدسنفدنه حقنقق    ر آقدی عبدس گنقهرزی ن دیهنده بر جنره   -۱

کشد رزان   ر ستدئیدن هر بر جره  حسیهیدن ضدیع شده اسنت  

  هر رسیدگی کقتدای ای شنقه ضنر رم هاره خسندرام  ارهه    

 پیگیری   جبران شقه.
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 مورد(23)ین اجرایی کشورتذکرات کتبی به مسئول -ب

 تعداه هستگده اجرایی تعداه هستگده اجرایی

 ۳ کشقر ۳ خدرجه
 ۱ راه   شارسدزی ۳ آاقزش   پر رش

 ۰ علقم   تحقیقدم ۰ جادهکشد رزی
 ۶ اقتصده ۶ نفت
 ۶ صهعت ۶ نیر 

 

( تذكرات آبین نامه اي، اخطار قانون اساسي و توذكرات  7

 شفاهي

هر تذکری گفنتر سنفیر انگلنیس بنه       :اهلل دهمرده حبی آقاي 

ه یل حضقر هر تج عدم غیرقدنقنی تاران یر عهصر ننداطلقب  

بقهه   بد پرر یی هر ااقر هاخلی کشقرادن هخد ت کرهه است   

به جدی ایهکه ا  اخنراج شنقهو خیلنی سندهه از کهندر آن عبنقر       

 .کهیم ای

کهم چرا هر برابنر سنفیر     ی ا ر هر از  زارم خدرجه تعجب ای

انگلستدن اهفعالنه ع ل کرهه استو هر حد ی که بدید بند اقندام   

 .کره انقالبی ا  را اخراج ای

به جدی اخراج سفیر انگلیس هر تاران   هرسی بنه بندخقاادن   

 .اتدسفدنه خیلی سدهه از این اقضقع عبقر کرهیم

 ای هر تذکری به  زیر نفت و گفت ر

اند آن بنقه کنه    هر تذکری گفتر انتظدر  :موسوي الرگاني آقاي 

 قتی سفیر انگلیس کلی  تایه   پلش کرهه   هر بین کسدنی 

که اعتراض هاشتهد  یل برهاری ای کهند  زارم خدرجنه بدیند    

 .سدعت ا  را اخراج کهد ۰۹هرف 

  ی ا ر هر ام اکهنقن انم بدیند اینن را بکههند   تنذکر جندی        

 .ای هام اگر برخقره نکههد حت د برخقره خقااد شد

گفتر سرهار سرا راز قدسم سلی دنی بند   وشفدای  هر تذکر ی  

پاپده   به صقرم شبدنه تر ر شد. اار ز ام تص یم گر تهد که 

اندی   زاهه را بند رسندنه   سرهاران هیگر اد را به  یهه سرهار حدجی

خقه   بد ادیریت رژیم صایقنیستی   اسنتکبدر پینر انگلسنتدن    

 .تر ر کههد

 هر انگلنیس  سنفیر  حضقر به اشدره بد تذکری هر : دبانيآقاي ا

انگلستدن عال ه بر اع دل  سفیرر گفت تاران غیرقدنقنی تج عدم

خط نفقذو جسدرم   پرر یی را به حدی رسندنده اسنت کنه هر    

ع لیدم ایدانی   تج ع غیرقدنقنی حضقر پیدا کرهه ااد تقسنط  

 .هستگده انتظدای هستگیر شده است

اند   این بد رند که قجری ن دیهده ر بده پیر استع در گقید اهقز بر 

کههد هر حد ی که این حکقات  اد هر ایران حکقات ای   پالقی

ج اقری اسالای است   حکقانت پیشنه شنیران؛ پالقانندن       

هاد کسی  الت بررگ ایران هیگر اجدزه ن ی.اجدادان خداست

 .از پستدن ر بده پیر شیر بهقشد

رقندنقنی  بد انتقده از  زارم خدرجه کنه نسنبت بنه اقندام غی      ی

سفیر انگلستدن که  قط به احضدر این هیپل ندم بسنهده کنرهه    

گفتر اتدسفدنه  زارم خدرجه هر این بدره انفعد ی برخقره کرهه 

چرا که سفیری که خالف ققاعد هیپل دتیر  اره ایدان شده را 

احضدر کرهه است هر حد ی که بدید هر ج انقری اسنالای   هر   

 .شد ای  ن اخراجک ترین زادن ا کن سفیر انگلستد

ج عی که بد احقرینت انگلسنتدن   سنفیر  هندن ایندان هاری      

 .کههد قطعد خبیث استهد

 زارم خدرجه بدید هر این اقضقع ققیو انقالبنی   عرت هداننه    

 .کره کره.    قط به احضدر بسهده ن ی برخقره ای

هر تذکر شفدای گفتر از  زارم خدرجنه   :كبیري  سیدتقيآقاي 

ادی استقیم سفیر انگلیس هر اانقر    یل هخد تخقاام به ه ای

 .هاخلی کشقرادن برخقره قدطعی بد این هیپل دم  هدنی کهد

 ی ا ر هر سفیر انگلیس هر اغتشدشدم ر ز شهبه حضقر هاشته 

 .کهد   هر ااقر هاخلی کشقرادن هخد ت ای

ا چهین از تقضیحدم سرهار سنالای  رادننده کنل سنپده       ی

ی هر جلسننه غیرعلهننی ر ز گذشننته پدسننداران انقننالب اسننالا

اجلس بد اقضقع بیدن تقضیحدم   جرئیدتی از ح الم اقشکی 

ادی آاریکد   ا چهین تشریح سندنحه     انتقدای سپده به پدیگده

 .سققط اقاپی دی اسیر تاران ن کیم تشکر کره

ضن ن تسنلیت سندنحه سنققط       :محمدرضا پورابراهیميآقاي 

ادی جدنبدختگدن گفتر  دنقاههاقاپی دی اسد ربری ا کرایهی   خ

خقاایم بد قندرم   صنالبت    از  زارم خدرجه   آقدی هریم ای

 . اکهشی به سفدرم انگلستدن نشدن هاهد

ک یسیقن ااهیت الی بدید هر اقره حضقر غیر اتعندرف   غینر   

هیپل دتیر سفیر ینر کشنقر هر اغتشدشندم کنه قدبنل قبنقل       

د اهجر به اخراج نیستو جلسه  قری تشکیل هاهد   این اد بدی

 .سفیر انگلیس از ایران شقند

هر پدیدن خقاستدر جدیت رئیس ج اقر   رئیس اجلس هر این 

 .آییم ای از اهد ع خقه کقتده ن ی ر اد ذره زایهه شد   گفت

هر تنذکر شنفدای ضن ن اهاندر ترسنم از       : حسن كامرانآقاي 

ز نفر از جدنبدختگدن این حده ه ا ۹سدنحه سققط اقاپی د گفتر 

شدءاهلل این جدنبدختگندن شناید تلقنی     شار اصفادن بقهند   ان
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ای هر حننندل سقءاسنننتفدهه از خنننقن    شقند.اترسنننفدنه عنننده

 .جدنبدختگدن حده ه سققط اقاپی د استهد

بد اشدره به حضقر سفیر انگلیس هر اغتشدشدم اخیر تانران    ی

سنفیر   خبیثدننه  به هریم  زیر خدرجه تذکر هاه   ا ر هر اقندام 

قارآاینر  زارم خدرجنه اقاجنه     برخنقره  م انگلیس بدید بدندخل

 .شقه

هر تذکر هیگری خطدب به ارهکدنیدن  زیر نینر  اهاندر هاشنتر    

ر ه انر چنه سنریعتر     بدید سدادندای   نظدرم ر هخدنه زایهنده 

انجدم شقه   این  زارتلدنه نبدید از چیری بترسد ضن ن ایهکنه   

ر ه را  سنتده زایهنده   زیر نیر  ام بدید ار چه سنریعتر احیندی   

 .ع لیدتی کهد

طی تذکری شفدای از سپده پدسداران بنه   :علیرضا سلیمي  آقاي 

ه یل ح له اقتدرانه به پدیگده نظدای آاریکد تشکر کره   گفتر 

ادی اخینر هر   بدید  زارم خدرجه سفیر انگلیس را بعد از آشقب

هاری کنرهه   کشقر که پس از حده ه تلخ سققط اقاپی د ایندان 

 .ست اخراج کهدا

اند  نذا   ادی ایرانی را هستگیر   زندانی کرهه ادو هیپل دم ار پدیی

کهد هر حند ی کنه سنفیر     چرا  زارم خدرجه اقدبله به اثل ن ی

 انگلیس عهصر نداطلقب است؟

بد اشدره به سیل اخیر سیستدن   بلقچستدن گفنتر اسنتدن     ی

م آن سیسننتدن   بلقچسننتدن را آب گر تننه   بدینند بننه هاه اننره

اح ر رئیس نداره؟  هاند که االل برسید   آید رئیس ج اقر ن ی

زنهد که هر بحران سیل هر اسنتدن   چرا حدایدن ه  ت  ریده ن ی

اح ر رئیسنی ننداره کنه بنه انرهم       سیستدن   بلقچستدن االل

 خدات کهد؟

ای  کههد که هر شرایط جهگنی عنده   برخی ا راه سیهه چدک ای

ین شرایط به  رادنده ایدان از پشنت  استعفد هاهد آید بدید هر ا

 خهجر برنهد؟

ای هر کشقر اغتشدش کرهند    عده ۹۹اده هر  تهه  ۹ ی گفتر 

اقضقع تقلب را اطرح کرهنند   حندال انم هر شنرایط جهگنی      

ای زبندن   کههدو  ذا نبدید عنده  کشقر اقضقع استعفد را اطرح ای

شنده  هر کدم بگیرند هر حد ی که خسدرم زیدهی به کشقر  اره 

 .است

کههد آید نبدیند ینر بندر     آنادیی که به شقرای نگابدن ح له ای

ام شده قدنقن اسدسی را بلقانهد؟ هر حد ی کنه هر اینن قندنقن    

 .نظدرم بر انتلدبدم عاده شقرای نگابدن است

هر تذکری شنفدای جلسنه علهنی      :محمد باسط درازهي آقاي 

طندم   راه  اندی نینر و ارتبد   اار ز اجلس خطدب به  زارم خدنه

گفتر عدم تقجه به استدن سیستدن   بلقچستدن به خصقص هر 

 ۱۲۲شقه به چنه ه ینل اسنت؟     اقاقعی که اشکالتی ایجده ای

ر ستد   شار   شارستدن بنه انیچ راانی هسترسنی ندارنند        

خیلی از ر سنتدادی سیسنتدن   بلقچسنتدن زینر آب ر تهند        

 بدیند  ه  نت . نیسنت  اشنکالم   ااکدندم احلی پدسلگقی اینن 

   سنیل  ایندم  هر انرهم  اشنکل  بنه    کهند  پیگینری  را اقضقع

 .شقه تقجه خسدرم

 ی هر اهااننه بنند اشنندره بننه اشننکالم حننقزه راه سیسننتدن     

ای این استدن  بلقچستدن از  زارم راه خقاست تد اشکالم جدهه

را برطننرف کهنند   خطنندب بننه  زیننر نفننت گفننتر هر برخننی از 

ر صفر ام آاده اتدسنفدنه  ادی استدن هرجه اقا به زی شارستدن

نفت سفیدو گدز ئیل   بهنرین بنه اققنع بنه هسنت شنار ندان       

 رسد. الزم است  زیر نفت به این اام تقجه کن ن ی

هر تذکر شفدای ض ن تسلیت هرپی  :سیدكاهم دیخوش  آقاي 

جنندن بنندختن اننرهم کرانندن هر اراسننم تشننییع پیکننر سننرهار 

هاشنتر اجلنس    سلی دنی   سققط اقاپی دی ا کرایهیو اهاندر 

بدید ایدم ید ک یتنه ای بنرای تحقینم   تفحنص هربندره اینن       

   .حقاهث تشکیل هاد

راهیقادی بیگدنه ت دم تالش خقه را برای تحت شعدع قرار هاهن 

اراسم تشییع پیکر شادای اقد ات به  یهه سرهار شاید حندج  

قدسم سلی دنی به کدر ای برند که بدید برای جلنقگیری از اینن   

 .در بدشیماار اقشی

 ی هر اهااه عهقان کرهر سرهار سنالای اند   حندجی زاهه اند     

ا دن حدج قدسم سلی دنی استهد   از ابتدای انقالب جدن خقه 

را برای حفظ کشقر   ارهم گذاشته اند ااید ارم این ارحلنه را  

 .نیر پشت سر بگذاریم

هر تذکر شفدای خطندب بنه  زینر اانقر       :علي اسماعیليآقاي 

اشندره بنه هسنتگیری سنفیر انگلنیس هر تانران هر       خدرجه بند  

اغتشدشدم اخیر اقدبنل هانشنگده اایرکبینر گفنتر چنرا  زارم      

  .خدرجه بدبت برخقره قدطعی بد سفیر انگلستدن ن ی کهد

 ی ا ر هر این هیپل دم  هدنی هر ااقر هاخلی کشقرادن هخد ت 

  .کرهه است   بدید بد ا  برخقره شقه

تذکر شفدای خطندب بنه  زینر اانقر      هر  :عباس گودرزيآقاي 

گفتر سفیر انگلیس بدید ارچه ز هتر از کشقر اخنراج  و خدرجه 

شقه تد هرس عبرتی بنرای ا گندن بدشند   پندی خنقیش را از      

 .گلی شدن هرازتر نکههد

خقاست  زارم باداشت بد ت ندم   قزیر باداشت   هرادن ی از ن

ایهکنه   هر یت ح دیت الزم را از طب سهتی هاشته بدشد ض ن
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 نصنب  احصنقالم  بنر  تراریلتنه  احصنقالم  برچسنب  قرار بقه

  .است نشده انجدم تدکهقن که شقه

هر تذکر هیگری خطدب به  زیر آاقزش   پنر رش تصنریح     ی

کرهر بدید اینن  زارتلدننه انر چنه سنریعتر بدقی دننده پندهاش        

 . راهگیدن   طالب شدغل هر ادارس را پرهاخت کهد

هر تذکر شنفدایو خطندب بنه      :نيحسینعلي حاجي دییگاآقاي 

اعیشنتی    اریهنه    زیر تعد نو کدر   ر ده اجت دعیو گفتر ک ر

بعضی از شار ندان  اریر نشده است این  ضنعیت  اریراندو هر   

ای کنه بنرای  ارینر ک نر      شرن انرهم اینران نیسنت. سندادنه    

کهند. اگنر اقا نم     اعیشتی طراحی کرهید به ارهم اادننت انی  

 .نداید به ارهم تقاین شقه اادنت نیستید اجدزه

  زینر تعند ن   هر اقره سیدست اصالح قی ت بهرین خطندب بنه  

شریعت داری گفتر ش د بهرین را گران کرهید   اعتقدید آقدی 

ارار ایلیدره تقادن هرآاد حدصل از این ا رایش قی نت   ۳۶که 

است ااد بهده اعتقدم که هرآاد حدصل از ا رایش قی ت بهرین 

ر ایلیدره تقادن است.  قتی این اهعد را اطنرح  ارا ۵۶بیشتر از 

کرهم آقدی الریجدنی به ه  ک یسیقن انرژی   برندانه   بقهجنه   

اندیی هاشنته    هستقر هاهند که هر خصقص اهعدی بهده بررسنی 

انرار ایلیندره تقاندن     ۵۶اگنر  .بدشهد. اهقز جقابی نیداده است

ی ارار ایلیدره تقادن که اسنت. اند حتن    ۳۲نبدشد به ار حدل 

گقییم ک ر اعیشتی را  قط به  قرا بداید ااد بنه آناندیی    ن ی

که بدید بدایدو این ک ر اعیشتی را  اریر کهید. ام اکهقن به 

شندن از ا نه بندتر اسنت ک نر       آنادیی که  ضعیت اقتصندهی 

 .هاید اعیشتی ن ی

ضن ن تسنلیت بنه     وهر تذکر شفدای   :مصطفي كواكبیانآقاي 

بقییهگ گفتر انتلدبدم اجلس  ۵۳۵اهدسبت سدنحه اقاپی دی 

شقه   حد ه یر اده هیگر  شقرای اسالای ه م اسفهد انجدم ای

قرار است تبلیلدم آغدز شقهو   ی صدا سی د هر خقاب اسنت    

ایچ کندری بنرای حضنقر گسنترهه انرهم هر انتلدبندم انجندم        

اندی قندنقنی    گینری  هاد. شقرای نگابدن ام بدید هر سلت ن ی

 .ب کداش اشدرکت ارهم نشقهخقه هقت کهد تد اقج

 ی هر تذکری به  زیر ارتبدطدم گفتر هر اینن جریدنندم اخینر    

خقاادنه آاریکند شنداد اینن بنقهیم کنه       علیرغم اهعدادی آزاهی

اد پست اربقط به حندج قدسنم سنلی دنی را     ایهستدگرام ایلیقن

حذف کنره. الزم اسنت  زینر ارتبدطندم اقضنقع شنبکه النی        

 .کهد ارتبدطدم را جدی پیگیری

هر تنذکری شنفدای بند تسنلیت      :محمد اسماعیل سعیدي آقاي 

بدختگدن سنققط اقاپی ندی    شادهم حدج قدسم سلی دنی   جدن

ا کرایهی گفتر شرایط  علی کشقرو  نر م ا ند ی    حندم را    

طلبد. بدزی هر ایدان هش ن خقاست آاریکد اسنت. ا نراهی    ای

کههند بدانهند    که از سققط اقاپی دی ا کرایهی سقء استفدهه ای

 .کههد که به خدنقاهه هاغدار   الت خیدنت ای

نظیر ارهم هر تشنییع پیکنر حندج     نبدید اجدزه هاه که حضقر بی

 .قدسم سلی دنی   ا رزادنش آسیب ببیهد

 هاشنت ر هر پدیدن تذکر خقه خطدب به  زیر ااقر خدرجه اهاندر  

اندی اپقزیسنیقن    اگر سفیر اد هر یکی از کشقراد به ج ع گر ه

کرهنند؟ سنفیر انگلنیس     ر نتو بند سنفیر اند چنه کندر انی        یا

کههده تج عدم ه  ر ز گذشته بقه. نگذارید عرم الی  ا داهگ

 . رااقش شقه این  ره بدید اخراج شقه

هر اخطدر قدنقن اسدسی بد اعنالم    :سیدحسین نقوي حسینيآقاي 

انندی هاغنندار اقاپی نندی سنندقط شننده    ا نندرهی بنند خنندنقاهه

هر تشییع جهدزه سرهار شاید حدج قدسنم   ا چهین کسدنی که

ر از سننپده هاشننت سننلی دنی هار  نندنی را  هاع گفتهنندو اهانندر  

پدسداران به  یهه اقا ضدی سپده ابهی بر هرام کقبیدن پدیگنده  

ن دیم   ح دیت قندطع     اد هر عراق تقدیر   تشکر ای آاریکدیی

ا ه جدنبه خقه را از بنراهر   ه سنت عرینرمو سنرهار اقشنکی      

 .کهم یران سرهار حدجی زاهه اعالم ایا

اش هر خصننقص سننققط اقاپی نندی   ی هر رابطننه بنند اصنندحبه

ر ادف ان از اصندحبه بند خبرگنراری تسنهیم     وگفترا کرایهی 

ادی پهادنی هر اینن حده نه هر کندر بنقههو      ابهی بر ایهکه هست

برائت سپده از این حده ه   اعالم ایهکه قطعد خرابکندری   نفنقذ   

 .بدشد هه استو ایهر کدر بق

 گقی سرهار حندجی زاهه انجندم    ا بته اصدحبه ان قبل از گفت

شد   به ا ین جانت بعند از تقضنیحدم سنرهار حندجی زاهه      

 .اقضقع ر شن شد

هر اهااه از سرهار سالای که بند حضنقر هر اجلنس اذاندن       ی

 .الت را ر شن کره   ا تیدم بلش ارهم شدو تشکر کره

  ه  ت ام انتظدر هارم که ارچه ز هتر از  زارم ااقر خدرجه  -

سفیر اداخله گری کنه هر اانقر هاخلنی اند   بنرخالف عنرف       

 .هیپل دتیر هخد ت کرههو از کشقر اخراج شقه

گفتر شادهم سنرهار   وهر تذکر شفدای  :اصغر مسعودي  آقاي 

تنرین ا نراه بدعاند     آس دنی ندبقه کههده هاعش به هست شنقی 

اد از  ی الت اد بهد کفش سرهار هلتراا  را سراسی ه کره. برا

سر تراا  ارزشن هدتر اسنت. از اینن ر  قصندص عدهالننه رقنم       

نلقرهه   انتقدم پدیدن نید ته است بلکه   ره خقن حدج قدسنم    

زند. تشنییع پیکنر    اظلقادن جادن ندبقهی اتجد زان را رقم ای
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اطار سرهار سلی دنی شکقه عظ ت ا ای   انسنجدم   ا ند ی   

   .شدن هاهارهم را ن

 ی ا ر هر ادجراجقیی آاریکدی جهدیتکدر اهجر به حده ه ندگقار 

اقاپی د شد؛ هر حد ی که اسنئقالن صندهقدنه هر پیشنگده النت     

 .عذرخقاای کرهند

هر تذکر شفدای خطدب به  زیر آاقزش    :پور  نادر قاضيآقاي 

بهدی اعل دنو خطدب بنه  زینر کندر رسنیدگی بنه       پر رش رتبه

ی کشد رزانو کدرگران   ر ستدییدن   خطدب بنه   ضعیت اعیشت

رئیس ج اقر   ایرم ه  نت رسنیدگی بنه سنیل سیسنتدن        

 .بلقچستدن را خقاستدر شد

 ی هر اهااه اهادرام خقه خطدب به رئیس ج انقر گفنتر هر   

خصقص صندهرام سنیب هرختنی هسنتقر هایند. بندالی ینر        

اندی کشنقر بندقی     اندی هرختنی هر سنرهخدنه    ایلیقن از سیب

 .اند. الزم است نسبت به صدهرام آن تعجیل شقه دندها

پقر خطدب به  به این تذکر قدضی پدسخهر   :پزشکیانآقاي دكتر 

اایری اعد ن پدر  دنی رئیس ج اقر کنه هر جلسنه   آقدی هکتر 

علهی اار ز هر صحن اجلس حدضر بقهو گفتر اجندزه صندهرام   

 .سیب هرختی را پیگیری کهید

گفتر ادف قرار هاهن وهر تذکر شفدای  :فر نصراهلل پژمانآقاي 

پدیگده نظدای آاریکد به هست سربدزان رشید اسالم اقجب شند  

ادی نظدای آاریکد هر هنید شدخصی برای ااهیت  که اار ز پدیگده

 .نبدشد

ادی نظدای آاریکند هر انر    ت دم ارهم هنید بدید بدانهد که پدیگده

اد تح ینل   آن ادی سهگیهی که به رغم اریهه جدیی بدشهد علی

اد بنه هنبندل نلقااند هاشنت بلکنه       شقه ااهیتی را برای آن ای

 .شقه ااهی نیر ای اقجب ند

اهلل هر ت نندم هنینند هر خصننقص زهن  جرینندن اقد اننت   حننرب

 .ا ققل استهد ادی نظدای آاریکد اتفم پدیگده

هر اجلس طرح یر  قریتی هر خصنقص هرآاندادی ندشنی از    

رح شده بقه که به اقجب آن بدید ا تفد م قی ت بهرین اط ادبه

صدهرصد اهدبع برای ارهم اریهه شقه ااند اکهنقن اینن طنرح     

ادنده است. بدید گرارش هاهد که این هرآادادی نفتنی چقندر   

بقهه   کجد   چگقنه برای ارهم اریهنه شنده اسنت؟. اند انیچ      

 ۱۲گقیهند اینن پنقل را بنه      گرارشی را شداد نبقهیم. ایهکه ای

 .هاهد سهد   ادرکی نداره یایلیقن ایرانی ا

ض ن تسلیت به اهدسبت شادهم سرهار  : مهرداد الهوتيآقاي 

سپابد قدسم سلی دنی   ابراز ا درهی بد خدنقاهه جدن بدختگدن 

حده ه سققط اقاپی ندی ا کرایهنیو اهاندر هاشنتر از صنداقت      

 رادنده سپده برای پذیرش خطدی خقه تشکر ای کهم. یکنی از  

ن هر سلهرانی ر ز گذشته این بنقه کنه ای   ج الم زیبدی ایشد

 .کدش ان ام یکی از اسد رین این اقاپی د بقهم

سپده ت دم اسئق یت این حده ه را هر حند ی پنذیر ت کنه انی     

 .تقانست اربقط به هستگده ادی هیگری ام بدشد

 ی خطدب به  زیر ااقر خدرجهو گفتر  هدیم سفیر چدرچقب   

انگلیس هر تج عدم تاران ققاعد اشلصی هاره   حضقر سفیر 

از عجدیب است بهدبراین  زیر ااقر خدرجه بدید به اجلس احضدر 

شده   هر خصقص برخقره بد سفیر خدطی گرارش هاد. سنفیر  

 .انگلیس بدید ارچه سریع تر اخراج شقه

گفتر ح له اام و هر تذکری شفدای  :حمیدرضا فوالدگر آقاي 

زی اا نی بنقه کنه بند ه      سپده پدسداران به پدیگده آاریکدو پیر 

حده ه تلخ کرادن   سققط اقاپی دی ا کرایهی کدم انرهم تلنخ   

شد ااد شدید برای ا  ین بدر بدشد که نظندای اسنئق یت چهنین    

 .پذیره اتفدقدتی را به این شکل ای

ا بته اد به نحقه اطالع رسدنی به شار ندان انتقده هاریم ااد این 

. از سنپده پدسنداران بنه    اقضقع بدید هر جدی خقه بررسی بشقه

کهنیم. جند    علت پذیرش اسئق یت سدنحه اقاپی دیی تشکر ای

شهدسنی   هاره به صقرم کدال این اقضقع اقره بررسی   آسیب

 .قرار بگیره

هر تذکری شفدای گفتر ااید آنکه جقشش   :علي اسدي آقاي 

خقن شادای اقد ات زایهه اتحده   قطع  ابستگی به استع در 

 .اهطقه را  راام کهد هر جات اعتالی

اندی کراندنی هاغندار کنه هر تشنییع       ض ن تسلیت به خدنقاهه

جهدزه شاید حدج قدسم سنلی دنی جندن بدختنه بقهنندو گفنتر      

ر ه که بد برنداه رینری   هراینت اسنئقالن از تکنرار      انتظدر ای

چهین حقاه ی اثل جدن بدختن شنار ندان هر تشنییع سنرهار    

سندنحه اقاپی ندی ا کرایهنی     قدسم سلی دنی ید جندن بدختگندن  

پیشگیری شقه. ار چهد که خسدرم  قندان جدنبدختگندن اینن    

حقاهث قدبل جبران نیست ااد اسنئقالن بنرای جلنب رضندیت     

 .ادی جدنبدخته ا ه تالش خقه را به کدر بگیرند خدنقاهه
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