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(اظهارات آقاي دكتر الریجاني ریاست مجلدس شدوراي   4

 اسالمي

با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(، اظهاا    وی

: آن بز گوا  د  خطبه خود که د  واقع فریاد غربت باود  داشت 

  با طرح موضاواات مهات توحیامی مارد   ا ا شااد وماود و د      

فرازی فرمود خماووم اطاات از اتارت ییاامبر  ا بارای و اا  و     

هماهنگی ملات مرار  وماود و امامات ماا  ا اماان از ت رقاه و        

یراکنمگی ملات قارا  داد و اهااد  ا اازت و سارافرازی بارای       

 .اسال  قرا  داد

ملت ایران د  اورالب ییروزمنماوه اسالمی تابلوی قیاا  خاود  ا   

یعنای ییشاوایی و امامات ییاامبر ) ( و     این اومیشه قرا  داد، 

هاای   اهل بیت ایشان و احیای اهاد که ایان دو اامال ساتون   

 .مم سه فاطمیه است

ااوبه باا ملات    ای همه د  چنم سال اخیر سیاست آمریکا مرابله

هاای خاود  ا ایدااد یا س و      ایران گردیمه است. یکی از هام  

مساوونن   اختال  و امایی میان ملت و بمبین ومودن مرد  از

قرا  داده اسات. ایان مطلاا  ا باه  او ت النای ویاز اظهاا          

کننام کاه حتای     کننم و آورم  د  این کا  وقیحاوه امل می می

بعم از ترو  شهیم حاج قاست سلیماوی،  یای  امهاو  آمریکاا    

گویام کاه مارد  ااراا و ایاران د  ایان        کنم و مای  توییت می

اراا و هات   خصو  خوشحالی کردوم گرچه بالفا له هت ملت

شکن به او دادوم، اما هم  آوها  ا بایم  ملت ایران یاسخی دومان

مالح ه کنیت. آوها به دوبال افتراا میان مرد  و واامیام کاردن   

 .آوها وسبت به مسوونن خمو  هستنم

اورالب اسالمی با ییشوایی اما  بریایاه وحامت امات و ااتمااد     

ز هار موضاو    هاایی کاه اماا  ا    امومی شاکل گرفات و از وا ه  

کرد وحامت د  میاان وحامت و     دیگری بیشتر به آن تواه می

مسلماوان بود. این کلیم ییروزی د  اوراالب و اساتمرا  اوراالب    

خواهنام   ای باه هار بهاواه مای     که اامه  است. متاس اوه مثل این

  و  ملت  ا مت را وماینم. امروز اورالبی واقعی کسای اسات   

ملی  ا د  کشو  ییگیاری   که تحت  هبریت مع ت اورالب وفاا

 .کنم تا قم ت مرد  بر مکر دشمن فائق آیم

کنیت کاه برواماه    اگر به تحرکات آمریکا وگاه کنیت مالح ه می

بز گتری برای کل مسلماوان تما ک دیموام تاا د  قالاا طارح     

کننام هماه    قالبی قارن کاه ااازای آن  ا اکناون مطارح مای      

وتیداه ت رقاه    مسلماوان  ا تحریار وماینام. ایان اساا ت هات     

کشو های اسالمی است کاه باه   یات  هیوویساتی و آمریکاا      

ااازه این تبهکا ی  ا داده است، اما به زودی وتیده این اقاما   

کننم و طلیعه آن د  قیا  ملت باز   ااراا الیاه      ا د ک می

آمریکا د   وزهای اخیر بود. آمریکا با دست خود این حرکت  ا 

 .گیر خواهم ومودد  همه کشو های اسالمی فرا

سالگرد ییروزی اورالب اسالمی و هات ایاا  تبلیتاات اوتخاباات     

 و دا یت. بیاییم همه با تواه به  مدل  شو ای اسالمی  ا ییش

شرایط کشو  و به خاطر ا مت اورالب اسالمی کا ی کنیت که 

ومایی یرهیز شاود. اوراالب اساالمی اامال اازت ملات        از سیاه

  و حرکتی وو د  اهان اسال  باود و  ایران، بااث استرالل کشو

اکنون ویز هست، بایم قم  آن  ا بماویت. آما ها د  توسعه کشو  

 غات انا     هاایی یا  از اوراالب الای     دهام دولات   وشان می

های مستمر آمریکا و غارب د  اهات  فاع     تحمیلی و شیطنت

 .های ا زشمنمی داشتنم محرومیت تالش

مارد  و ایدااد و اا     گاواه مبتنای بار  ای     استررا  قاوای ساه  

سان ی دینی دستاو د بسیا  ا زشمنمی بود که با اورالب  مرد 

هاای واازل    حا ل شم. چرا بایم با هیداواات سیاسای و هام    

سان ی  ا تخریا ومود؟ تعداا آو  اسات    سیاسی ا کان مرد 

ای فکر کردوام باا تخریاا مدلا  شاو ای اساالمی و        که امه

کنناام.  وااه  ا تعریااا ماایساخنان وا ااواب حرکتاای احیاواگرایا 

ساان ی د  کشاو  اسات هرگوواه      ترین  کن مرد  مدل  مهت

گیاری کارده    محمودیت و تخریا مستریما ا اده ملت  ا هام  

 .است و یک امل غیراورالبی است

طلبای تحات    ای باا فر ات   فرماود کاه اامه    شهیم مطهری می

هاا قارا     یوشش شعا های داغ و افراطی خود  ا د  زمره اورالبی

های واقعی  ا از میمان به د  کننم. آیا ایان   دهنم، تا اورالبی می

مدل  که برآممه از ملت اسات اقامامات مهمای اوداا  واماده      

است؟ آیا غیر از مدل  اایی باود کاه بارای وداات  وساتاها      

قاوون توسعه  وستا و اشتتال یایما   ا با حمایت  هباری و انن  

 ایشان تصویا کرد؟

وون  فع مواوع تولیم  ا تصویا کارد؟ آیاا   آیا مدل  وبود که قا

این مدل  وبود که د  قاوون ا زش افزوده سهت قابال تاواهی   

 ا برای  وستاها و شهرها د  و ر گرفت؟ آیا با تصویا مدلا   

شو ای اسالمی وبود که گاز ساوی و آس الت  وستاها به اوداا   

ا  سیم؟ آیا این مدل  وبود که با کا  کا شناسی د  مخال ت با 

توماوی استمنل کارد   ۰۰۴۴سازی ا ز  تصمیت دولت د  یکسان

و آن  ا د  مسیر  حیح قرا  داد؟ آیا این مدل  وباود کاه د    

هاای   هاا و ار قام     اهت  فع مشکالت و خسا ات مالی میلیون

 موثری برداشت؟
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با اشاا ه باه دساتاو دهای ایان دو ه از مدلا  د  حاوزه        وی

ح اظت از خاک، قاوون هوای  ترنین و و ا ت اظها  کرد: قاوون

باردا ی از مناابع  وتیکای، قااوون      یاک، قاوون ح اظات و بهاره  

اامعااه حااموگا  کشااو ، قاااوون ح اظاات احیااا  و ماامیریت    

هاا، میعاواات    های کشو ، قاوون افزایش ظرفیت یانیشگاه تانب

گازی و و ت خاا ، قااوون سااماومهی  انعت خاود و، قااوون       

باوان، قاوون حمایات از مرمات و    گلباوان و ان حمایت از محیط

هاای تاا یخی، قااوون تعیاین تکلیاخ اساتخمامی        احیای بافت

التم یسی، قاوون حمایت از هنرمنمان، استادکا ان  معلمین حق

و فعانن  نایع دستی، قاوون حمایت از حروا معلونن، قااوون  

ای و مهاا تی، قااوون    و ا  اامع آماوزش ترویات فنای حرفاه    

ابله با ترلا د  تهیه آثا  المی، قاوون تاسی  و ییشگیری و مر

ادا ه مااما س و مراکااز آمااوزش و یرو شاای غیردولتاای، قاااوون 

تشکیل وزا ت میراث فرهنگی و گردشاگری و  انایع دساتی،    

قاوون کاهش ساات کاا  بااووان شااغل دا ای شارایط خاا ،      

قاااوون حمایاات از کودکااان و وواواوااان، قاااوون ممنوایاات    

شستگان، قاوون اساتاوما د، قااوون  امو  چاک،     بکا گیری بازو

قاااوون ا ااالح مبااا زه بااا یولشااویی، قاااوون تشاامیم مدااازات  

هاایی از   دیمگان واشی از آن، بخاش  اسیمیاشی و حمایت از بزه

قاوون تدا ت که برخو دهای بمی هت با آن شم. قاوون منااطق  

 آزاد و ویژه، قاوون سامان مودیان و یایاوه فاروش، قااوون ا زش  

افزوده، قاوون مرابله با ورض حروا بشر و اقمامات ماارااویاواه  

و ترو یستی آمریکا د  منطراه، قااوون اقاما  مترابال د  برابار      

ااال  ساااه یاساما ان باه اناوان ساازمان ترو یساتی توساط        

آمریکا، قاوون الحاا دولت امهو ی اسالمی ایاران باه ییماان    

واماه   ن موافرات مودت و همکا ی د  انوب شارا آسایا، قااوو   

همکا ی د با ه ییشگیری و واکانش باه شارایط اضاطرا ی د      

د یااای خااز ، قاااوون ا ااالح، تشااکیالت و وظااایخ اوتخاباااتی  

شو اهای شهر اساالمی و اوتخااب شاهردا ان، تاموین قاواوین      

فاو یتی ترو یساتی اااال      باوکما ی و باوک مرکزی، قاوون ساه 

هاای   از فعالیات  کردن ا تش آمریکا و دههاا قااوون دیگار کاه    

قااوون باه    ۵۷۱ترنینی این دو ه از مدلا  باود. د  مدماو     

 .تصویا مدل  شو ای اسالمی  سیم

آیا این مدمو  کا هایی که اشا ه شم، اساسی وبوده اسات؟ د   

کننم اما بایم تواه شاود   بعم و ا تی هت گاه مطالبی مطرح می

 هاای ماوثری   د  این حوزه هت د  مدل  شو ای اساالمی گاا   

برداشته شام. د  حاوزه تحریاق و ت حاس و ساوال از وز ا د       

تحریق و ت حس وهاایی و وتیداه آن د     ۶موضواات گوواگون 

مدل  قرائت شم. بر سی وحوه برخو د با کاا گران د  تکااب،   

بر سی املکرد  انموا نخیاره فرهنگیاان، بر سای املکارد      

شرکت ملی  انایع ما ، بر سای املکارد شارکت کشات و       

ن و طرح توساعه آن، تحریاق و ت حاس از تاامین      نعت کا و

ااتماااای، بر ساای وضااعیت افااراد دو تااابعیتی و شناسااایی   

خال های قاوووی آن که بارای  سایمگی باه قاوه قضااییه هات       

ا سال شام. همگای از مدموااه ماوا دی اسات کاه د  حاوزه        

تحریق و ت حس بوده اگرچه موا دی است که اکنون د  دست 

 .بر سی و اقما  است

ماو د ساوال وماینامگان از     ۵۷۱ز سوی دیگر د  بعم و ا ت، ا

ماو د از آن   ۰۲وز ا د  مدل  شو ای اسالمی مطرح شم کاه  

مندر به اخطا  به وز ا شم. مدلا  د  بعام و اا ت د  حاوزه     

ماو د وز ا  ا ماو د استیضااح قارا  داد کاه د        ۶استیضاح د  

ل  شاو ای  وتیده د  دو مو د به وز ا  ای ام  ااتماد داد. مد

الساه النای و    ۱۱اسالمی د  اهت و اا ت بار اماو  کشاو      

غیرالنی  ا ترتیا داد تا موضواات مهت کشو   ا بر سی کنام.  

هاای   توان د  این حوزه به بر سی اقتصاد مراومتی و چاالش  می

آن، وضااعیت  اانعت، وضااعیت آب کشااو ، وضااعیت بخااش   

و ت های بازوشستگی، وضعیت بازا   کشاو زی، وضعیت  نموا

و گاااز، املکاارد سااتاد مبااا زه بااا قاچاااا کااان و ا ز، مشااکل  

 یزگردهااا و آلااودگی هااوا، بر ساای حادثااه یالسااکو، بر ساای  

قرا دادهای و تی، بر سی وضاعیت باازا  ا ز، بر سای وضاعیت     

هاای غربای، بر سای     با ومگی و سیل، بر سی زلزلاه د  اساتان  

خ آن، های ااتماای، بر سی فضای مدازی و ابعاد مختل آسیا

ها، بر سی حوادث مختلخ و و ایر آن که  بر سی وضعیت یا اوه

 .با حضو  مسوولین نیربط مو د تواه قرا  گرفت، اشا ه کرد

 یی  مدل  شو ای اسالمی ادامه داد: وماینمگان مدلا  د   

های تخصصای د  حاوزه    طول این دو ه با حضو  د  کمیسیون

ه و اا تی  ا باا   الس ۰۱۰۰های موثری برداشتنم و  و ا ت گا 

های و ا تی ترتیا دادوم که مندر باه   حضو  مسوولین دستگاه

ها و برخی تخل ات گردیم  گزا ش از املکرد دستگاه ۸۱ی  ا ائه

 .مو د از آن د   حن النی قرائت شم ۸۰که 

 ۰۸۰گاازا ش و ااا تی مطااابق ماااده     ۵۰اااالوه باار ایاان   

ائه شام و  های تخصصی از ورم یا استنکا  از قاوون ا  کمیسیون

د  مدل  شو ای اسالمی قرائت شام کاه وتیداه آن باه قاوه      

توان به گزا ش کمیسایون   قضاییه ا اا  شم. د  این حوزه می

اور ی د  خصو  ام  تهیه سنم ملی اوار ی کشاو ، گازا ش    

کمیسیون اماران د باا ه واوگاان شابکه حمال و ورال ملای،        
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 ت بار  گزا ش کمیسیون اقتصاد د با ه ام  اارای قااوون و اا  

موسسات ااتبا ی، گزا ش کمیسیون فرهنگی د  ام  ااارای  

قاوون تسهیل ازدواج اواوان، گازا ش کمیسایون ویاژه د باا ه     

، گزا ش کمیسیون اور ی د  ۰۰های کلی ا ل  اارای سیاست

قاوون بودااه د  خصاو     ۶تبصره « ه»مو د ام  اارای بنم 

 .یرداخت اوا ض برا اشا ه کرد

 ۱۰۷۱بعام و اا ت براسااس شاکایات      د  ۲۴کمیسیون ا ل 

فرره گزا ش  ا به مدلا    ۵۰مو د  ا مو د  سیمگی قرا  داد. 

شو ای اسالمی ا ائه کرد و سه مو د از گزا شات تخل ات کشخ 

وماینامه   ۵۰۴شمه  ا به قوه قضاییه ا اا  داد. ااالوه بار ایان    

مدمواه و هیات و شو ای ملای   ۷۶مدل  شو ای اسالمی د  

واظر حضو  ییما کردوم و د  طاول ساال د  الساات    به انوان 

وماینامه   ۰۷۲شرکت کرده و گزا شاتی  ا ا ائه دادوم. همچنین 

هیات، کمیته و شو ای اساتاوی د  کشاو  باه اناوان      ۵۱۶د  

واظر فعال بودوم. اوتخابات شو اها ویز با و اا ت مدلا  اوداا     

 .شم بایم تواه کنیت که این موضو  خود کا  سنگینی بود

مدل  شو ای اسالمی از طریق دیوان محاسابات مساتمرا بار    

گاازا ش  ۰۷۴۶املکاارد مااالی کشااو  و ااا ت کاارد. مدمواااا 

حسابرسی ملی و استاوی از سوی دیوان محاسابات ا ائاه شام.    

یروومه د  دادسرای دیوان محاسبات مطارح شام.    ۸۶۷۷تعماد 

هزا  میلیا د  یال اخذ شمه و باه حسااب خزاواه     ۷۱همچنین 

و  وا یز شم. د  تنریح قواوین د  این دو ه ویز مدل  گاا   کش

بسیا  مهمی برداشت با بر سی کا شناسای معاووات قاواوین و    

تصااویا د  کمیساایون مربوطااه و وهایتااا تصااویا د  مدلاا  

قااوون بر سای و    ۵۱۴۴شو ای اسالمی د  سه مرحله بیش از 

طرح تنریحی مربوط به حوزه اوتخاباات،   ۶وسخ شم. همچنین 

حوزه معمن، حوزه محیط زیست، حوزه و زش، حاوزه احازاب   

ها به وتیده  سیم و د  ووبت  سیاسی، حوزه شو اها و شهردا ی

 حن النی مدلا  شاو ای اساالمی قارا  گرفات. د  حاوزه       

 و تداا ت   انعت،  د باا ه  طارح  سه ها کمیسیون د  تنریحی 

 تنریحی طرح دو همچنین. است بر سی حال د  مالی بازا های

 .است قواوین معاووت د  تهیه حال د 

های مدلا  یکای از مراکاز     با تحریرات محرراوه مرکز یژوهش

گیری کشو  بوده است و  هبری مع ت د   محل اتکا د  تصمیت

های ایان مرکاز  ا ساتایش وماود.      دیما  با وماینمگان، یژوهش

هااا،  هااا د  بر ساای طاارح اااالوه باار همکااا ی بااا کمیساایون 

قیری ا ائه کرد. د  این دو ه از مدل  هر های و ا تی د گزا ش

ی کتااب ساال اقتصااد ایاران تصاویری  وشان از        ساله با ا ائه

هاای مهات اقتصاادی     وضعیت اقتصادی ممون کارد. د  زمیناه  

ها مستمرا گزا شای المای    های آن و ویازهای کمیسیون چالش

 .ا ائه کرد

اینها  رفا بخشی از خممات مدل  شو ای اسالمی بوده است 

تما  این موا د اما از خمماتی است که وماینمگان مدلا  د   

ای که وماینمگان د   دهنم. دغمغه حوزه اوتخابیه خود اودا  می

آبادی مناطق حوزه اوتخابیه خود دا وم قابل تواه اسات. آوهاا   

کننم با واود مشکالت کشو  وضعیت مناطق خود  ا  تالش می

ستودوی است. هر یک  آباد کننم. این موضو  بسیا  ا زشمنم و

از وماینمگان و چه مدمع استاوی آوها د  ییگیری مساائلی کاه   

مندر به آباداوی و  فع مشکل مرد  باشم ا را  زیادی دا وم که 

براوگیز است. گرچه ممکن اسات گ تاه شاود     این خود تحسین

وظی ه وماینمگان تموین قاواوین و و اا ت بار آن اسات ولای      

 فاع حاوایآ آوهاا مخصو اا د  ایان       ا تباط مستریت با مرد  و

شرایط سخت بسیا  مهت اسات و وماینامگان مارد  بخشای از     

 .اوم زومگی شخصی خود  ا  ر  امو  مناطق کرده

ی مهمی که د  کشو  ویاز باه   به کرات مشاهمه کرد  هر مساله

مماخله مدل  شو ای اسالمی داشته است خود وماینمگان باا  

 ا د  مدل  مطرح کننام تاا   دغمغه ملی قصم داشتنم موضو  

مشکل  فع شود. به هیچ واه به  الح کشو  ویست کاه بارای   

ساان ی   اوتخابات، اریاوات سیاسی، خممات  کن ا الی مارد   

کشو   ا د  او ا  مرد  تباه الاوه دهنام. دشامنان باه اوامازه      

ای لشاگر   کننم لزومی وما د اامه  کافی د  این زمینه تالش می

گویم مدل  مرکاز ثرال و ورطاه      س میآوها شووم. مرحو  مم

دوساتی   یرست و وطن قضا و قم  مملکت ایران است. هیچ وطن

خواهی مرکز قضا و قم  کشو   ا تخریا و تحریار   و هیچ آزادی

 .کنم ومی

گویت تهمیم، تخریا و تحریر مدل  ظلات باه    خیرخواهاوه می

سان ی و اورالب است و کساوی که چنین کننم براسااس   مرد 

تاوان باه    کننم. د  این حوزه می الهی بم ااقبتی ییما می سنت

 م  اشا ه کرد. یک وکته  وشنی هت واود دا د که بایم به  بنی

ها مبالتاه   کننم هرچه د  کاستی ای تصو  می آن تواه کرد امه

ومایی بز   تبامیل کننام بارای اریاان      کننم و آن  ا به سیاه

یاان  وش کنناام. ا سیاساای خااود امیاام ییااروزی خلااق ماای   

هناران کاا کرد دا د، اماا از و ار منطاق       طلباوه برای بی فر ت

حکمراوی به کلی غلط است. هنر حکمراوی د  این است که باا  

ایداااد فضااای امیااموا ی و بااا ایداااد اوت ااا ات معرااول و      

یافتنی ییشرفت کشو   ا گا  به گا  الاو ببارد چارا کاه      دست
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اماومی د  یاک   توسعه کشو  به از  امومی ویاز دا د و ااز   

شود واه   مسیر امیموا کننمه به سوی همفی مشخس حا ل می

د  فضااایی یاا س آلااود. ایاان  فتا هااا ظلاات بااه و ااا  و افااراد  

 .گزا  است خممت

د  یایان با اشا ه به فرازی دیگر از فریاد غربت فاطمه )س( وی 

گ ت: حضرت زهرا )س( د  خطبه خویش فرمود خماووم اامل  

ها قارا  داد. ییشارفت و همگرایای و     دل  ا برای و ت و اوضباط

هاای ااتمااای،    توفیق یک ملت د  گروی  فتا  د  تما  حوزه

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اادنوه است. امیموا یت ایاا  دهاه   

های شاهمای گراورام     فدر اورالب اسالمی که یادآو  مداهمت

و یر شهیم حاج قاست سلیماوی است مبناای وفااا و هماملی    

د ملت گردد و همین امر یشتواوه اوتخاباتی ا زشمنم بیشتر آحا

 .شود

(بررسي تقاضاي استعفاي جناب آقاي داریوش اسماعیلي 1

 نماینده خرامه و سروستان

ی  از اظها ات آقای اسماایلی، تراضای اساتع ای ایشاان باه    

 تصویا  سیم.

(رسیدگي به الیحه موافقتنامه بدین  دوتدت  جمهدوري    3

سیون اقتصدادي و اجتمداعي آسدیا و    اسالمي ایران و كمی

اقیانوسیه به نمایندگي از سازمان ملل متحد در باره تاسیس 

مركز آسیا و اقیانوسیه  براي توسدعه مددیریت اطالعدات    

 (1)اعاده شده از شوراي نگهبان بالیا
 

ا الحات کمیسیون اهت تامین و ر شو ای وگهباان تصاویا   

 ویا  سیم: ماده واحمه با ا الحات مزبو  به تص سا 

 ماتن  د  وگهباان  شاو ای  (۵ ) دیاخ  ایاراد   فاع  من او   باه 

« گاروه)تیت( »به ابا ت « تیت»و ییوستهای آن وا ه موافرتنامه

 ا الح شم.« همایش)کن راو (»به ابا ت « کن راو »و وا ه
 

 ماتن  د  وگهباان  شاو ای  (۰ )  دیاخ  ایاراد   فاع  من او   باه 

 هاای  تاا یخ  مسیش تا یخ معادل آن ییوستهای  و موافرتنامه

 اساسانامه  شامه  ا االح   سمی متن و گردد می د ج میالدی

 به زیر شرح به ایناً موافرتنامه مواد سایر و (۰ ) ماده د  مذکو 

 : سیم تصویا

..... 

 

  سامی  ماتن  وگهباان  شاو ای  (۸ )  دیخ تذکر  فع اهت د 

 اهات  و امناماه  د  ماذکو   مختلاخ  اسناد اوگلیسی و فا سی

 دلیال  باه  و میشود ا سال ییوست به وگهبان شو ای استحضا 

 .شم خوددا ی آوها چاپ از مذکو  اسناد زیاد حدت

(رسیدگي به الیحه دو فوریتي  تمدیدد مهلدت اجدراي    1

 آزمایشي قانون شوراهاي حل اختالف

، ماده سخنگوی کمیسیون  و اظها ات مخال ین،موافرینی  از 

  واحمه به تصویا  سیم: 

ااارای آزمایشای قااوون شاو اهای حال      مهلت  -ماده واحده 

بهمن  ۰۰از تا یخ اورضای آن ) ۵۸۲۰آن   ۵۶اختالفات مصوب 

 .( به ممت یک سال تممیم می شود۵۸۲۱

 ( فقره طرح7(اعالم وصول )5

طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطهات و فنهاوری    -

 اطالعات

 طههرح ممنوعیههت تولیههد، نگهههداری و اسههتفاده از سههالح  -

 ی و مبارزه با آنهاهسته ا

طرح الزام نیروهای نظامی به افشهای اطالعهات نظهامی و     -

 امنیتی آمریکا و مناطق غرب آسیا در چارچوب منافع ملی

 قهانون احکهام دایمهی     31طرح الحاق دو تبصره بهه مهاده    -

 برنامه های توسعه ای کشور

قهانون تشهکیل سهازمان     2طرح استفساریه بند الف ماده  -

 کشور بازرسی کل
 طرح خروج ایران از پیمهان منهع گسهترش سهالح ههای      -

 (NPTهسته ای ) 

طرح تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکها در اعمهال    -

 تحریم علیه ایران

به گزارش شور دوم الیحده ماتیدات بدر    ادامه رسیدگي (1

 ارزش افزوده )ارجاع از جلسه علني(

فق، نماینهده  پس از ارایه پیشنهادها و اظههارات ماهالف،موا  

و  12و نماینده دولت ، بندهایی) دولت و سانگوی کمیسیون

این ماده به کمیسیون ارجاع و  13تصویب و بند  9( از ماده 16

حذف گردید و ادامه بحث به جلسه آینهده موکهول    26ماده 

 شد:
الیحه مالیات بر ارزش افهزوده را بررسهی    9ماده  16 و 13 و 12  بند

 :کردند

  و ابطاال و ورال و اوتراال واحامهای سارمایه       امو  - ۵۰بنم 

هاای سارمایه گاذا ی دا ای مداوز از ساازمان       گذا ی  نموا

بااو س او اا بهااادا  از یرداخاات مالیااات و اااوا ض معااا      

 .باشنم می

تار   هاای ساه ساتا ه و یاایین     خاممات اقاامتی هتال    - ۵۶بنم 

مهماواذیرها و سایر مراکز اقامتی دا ای مدوز از وزا ت میاراث  
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های نی  باط   فرهنگی و گردشگری و  نایع دستی یا اتحادیه

 .از یرداخت اوا ض و مالیات معا  شموم

برای بررسی بیشتر به کمیسهیون اقتصهادی ارجهاع     13بند 

 گردید.

 :حذف شد 26ماده 

و ا  ادا ی، مالی و استخمامی سازمان امو  مالیااتی   -26ماده 

المت ادا ی، من او  آماوزش، توساعه زیرسااختها، سا      کشو  به

ح ظ ویروهای متخصاس، تساریع و تساهیل د  امار و اول و      

ایصال د آممهای مالیاتی منام ج د  قاواوین بودااه سانواتی،     

ای است که د  چا چوب قواوین امومی کشاو  و   وامه تابع آیین

بمون الزا  به  اایت قاوون ممیریت خممات کشو ی )با  اایات  

ییشانهاد مشاترک    سرخ حروا و مزایای کا کناان دولات( باا   

وزا ت امو  اقتصاادی و دا ایای و ساازمان ادا ی و اساتخمامی     

 سام. میازان ااتباا ات     کشو  به تصاویا هیا ت وزیاران مای    

 باط   ای و تملک دا ایی سازمان و واحمهای اساتاوی نی  هزینه

%( د آمم مالیااتی مصاوب باه    ۶د  م ) هر سال به میزان شش

قواوین بوداه سانواتی   ای د   و ت متمرکز د   دیخ اماگاوه

 .یابم من و  و به وسبت د  م تحرق ماهاوه، تخصیس می
 

آقایان:فرمند،دهقاني،طباطبایي نژاد، ) ناطقین جلسه علني( 7

 : (مطهري و ابطحي

 :میانه نماینده فردین فرمندآقاي -اتف

من وگران این ویستت که مارد  د  اوتخاباات شارکت وکننام      -

چرا که ایا  اوتخاباات باا ایاا  چهلات شاهیم ساردا  سالیماوی        

مصاد  می شود و مرد  به خاطر کسی که برای ااتراداتش به 

 شهادت  سیمه است، یای  نموا  أی می آینم.

 باا اشاا ه باه تیتار برخای  وزواماه هاای آمریکاا د          د  ادامه -

زمان های مختلخ ییرامون براا ، گ ات: ساال گذشاته تیتار     

« بحراوی که می خواست به دست آو د» وزوامه ای این بود که 

به غیر از ان  ومای تاوان   »اما تیتر امروز چیست؟ ووشته اوم: 

 «.کا ی کرد که ایران به زاوو د آیم

ی ها به دوبال چه هستنم آوها قصم دا وم و ا  بایم دیم آمریکای

سیاسی ایران  ا که به خاطر آن اورالب کاردیت، تتییار دهنام     

بحث دو  آوها چیست؟ قصم دا وم فشا  حماکثری ایداد کننام  

و د  این زمینه امهو ی خواه و دموکرات هر اقامامی بتواونام   

 می کننم.

اوشگاه های آمریکاا  با اشا ه به کتابی که اخیرا د  یکی از د وی

به چاپ  سیمه است، انوان کرد: طباق ماما کی کاه باه ایان      

داوشگاه داده شمه این کتاب به چاپ  سیمه کاه چگوواه قصام    

داشتنم اوراالب ایاران  ا براومازوام و شااه  ا بازگرداوام کاه د        

 وهایت مندر به تصر  س ا ت آمریکا د  ایران شم.

آغااز کردوام چناین تیتاری     وقتی آوها موج فشا   ا الیه ایران 

زدوم که دولت ترامپ اخبا  ااسوسی  ا بز گنمایی کرده است 

و تصویری از سردا  سلیماوی به چاپ  سااوموم و آورام  یایش    

  فتنم تا بانخره سردا   ا به شهادت  ساوموم.

د  آینمه بایم تا یخ داوان د با ه براا  بگوینم، چنم  وز یایش  

براا  »کا منتشر شمه که می گویم چنین تیتری د  اخبا  آمری

حق و حروا ایران  ا قاووومنم کرد که بتواوم غنی سازی هسته 

و بعم می وویسم براا  د  حریرات بارای ایان    « ای اودا  دهم

بود که ما بتواویت ااتماد یکمیگر  ا الا کنیت و  اه حل هاایی  

م ویز برای آن ییما کرده ایت تا بر اساس آن ااتماد کنیت اما بعا 

که این موضو  هات وتیداه واماد، دوباا ه باه موضاو  اقتصااد        

 بازگشتنم.

ترامپ د  داووس با بیان تعرفه های امیم، کشو های ا ویاایی  

د  اام  وی خود وهااای آلماااوی،  ۰۱ ا تهمیاام و ااااال  کاارد 

 سامت  به  ا ایران وتواونم آوها اگر اوگلیسی و فراوسه می گذا د

 و مهر به ما کا  اگر داوست می او که چرا ببروم  ماشه مکاویست

  او ت  باه  شامه  ایاران  الیه که هایی تحریت تما  بکشم، آبان

 . ود می بین از خودکا 

با بیان اینکه  ساوه های آمریکایی مدمدا به تهمیام ایاران    وی

د  حوزه اقتصادی یرداختنم، انوان کرد:  وزوامه ای می وویسم 

 ایان  و کردوام  احیا  ا ماشه مکاویست دقیرا فراوسه و آمریکا که

 آمریکاا  باه  شراب دن  میلیا د۰.۰ فراوسه که است آن الت به

 ن  ا ادامه دهم.ای خواهم می که فروشم می

آقای چا لز اوگلیسی دو  وز ییش گ ته است که می داوت ایران 

قرن ها قسمت مهمی از دویا بوده است و خیلی چیزها  ا بارای  

داواش بشاری و فرهنا .    دویا به مشاا کت گذاشاته از املاه    

 اکنون بایم دیم چگووه است که آوها از ما تعریخ می کننم.

یک وویسنمه آمریکایی می گویم که با ایران کا ی کرده ایت که 

اکنون بایام وگاران ااان هار سا یری باشایت کاه قصام دا د         

خود وی خود  ا  وشن کنم و بایم  وشن کردن خاود وی او  ا  

 به شخس دیگری بساا یت.

ینمگان تنها کا ی که مای تواونام بکننام د  حاوزه بودااه      وما

است از این  و می گویت که بایم موضو  اشاتتال و اقتصااد د    

 .میاوه برطر  شود

 : تفت نماینده كمال دهقاني فیروزآبادي آقاي -ب
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سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا  میره کباری)س(  ا   وی 

تسلیت گ ت و افزود: اگر چه وقت محمود است خیلی کوتاه به 

دو یایه از مباوی قم ت امهاو ی اساالمی ایاران اشاا ه کارده      

 .به مطالبی از حوزه اوتخابیه می یرداز  سا 

 اسات،  وباوده  گر سلطه و متداوز گاه هیچ تا یخ طول د  ایران

ت و تداوز دشمن قرا  گرفتاه باا مراومات و    ظل مو د گاه هر اما

شداات و تمبیر و فرهن  غنای، متدااوز  ا د  هات کوبیامه و     

آوان  ا یشیمان کرده است و این مراومات  یشاه د  ااشاو ای    

هدری قمری دا د و بانترین قم ت ور  بازدا ومه امهو ی  ۶۵

 اسالمی ایران است.

ایاران ویاز ماو د ااتارا       اساالمی  امهاو ی  سخت قم ت اما

دوست و دشمن قرا  گرفته است، همکا ان ازیز ایان واقعیات   

تلخ  ا به یاد دا یم که د  ابتمای ان  تحمیلی سیت خا دا   ا 

ی ابهاه هاا از خاا ج وا د مای     برای است اده د  خطوط دفااا 

کردیت چه  سم به تدهیزات ییشارفته انگای، د  مرابال ایان     

ضعخ و وابستگی به ا ث  سیمه از   یت طاغوت ورطه قوت ماا  

تکیه بر مکتاا مراومات و ا اده یاوندین اواواان باود، هماان       

اواوان  زمنمه ای که بعم از ان  برای قام ت ساخت، دفاا     

امیامترین و مام ن تارین تدهیازات      بازدا ومه  ا گذاشاتنم و 

 دفاای  ا د  کشو  تولیم کردوم.

هاا د  ااین انسام بعام از      د هت کوبیمه شمن یایگاه آمریکایی

اقما  ترو یستی و انایتکا اوه آمریکا و ساروگون شامن مام ن    

ترین هواییمای ااسوسی آمریکاا کاه حاریت هاوایی کشاو   ا      

ه امهاو ی اساالمی   ای از قم ت بازدا وام  ورض کرد تنها الوه

 ایران بود.

سال بعم از اورالب همچون اربستان گاو شیرده  ۰۴ایران امروز 

آمریکا ویست یاا مثال ایاران قبال از اوراالب مایش  ا  شامه        

آمریکا ویست، ایران امروز با  هبری حضارت اماا ) ه( و مراا     

مع ت  هبری و با خودباو ی و ااتماد به و   ملی و به برکات  

گی مارد  و اواواان غیاو  خاود د  اوج اقتاما       از خود گذشات 

همچون شیر د  مرابل قلم ی آمریکا است و از منافع و مصاالح  

خود دفا  می کنم و الها  بخش دیگر کشو ها د  ار ه  وابط 

 گرایی آمریکا است.  بین الملل به ویژه د  مرابله با یک ااوبه

ا و شهیم اای دا د د  ایندا یاد و خاطره همه شهما، اما  شهم

 ساهبم حاج قاست سلیماوی  ا گرامی بما یت.

وی با اشا ه به اینکه د  فر ت باقی ماومه به بیاان مااده ای از   

قاوون بروامه توسعه ششت و مشکلی از مشکالت حوزه اوتخابیاه  

کنت، گ ت: همان طو  کاه هماه استحضاا  دا وام      ا  اشا ه می

و ا ت بر حسن وظی ه مدل  و وماینمگان مرد  قاوووگذا ی و 

 ۰۸اارای قواوین است بر این اسااس مطاابق بنام الاخ مااده      

باردا ی از   بروامه توسعه ششت د  ماوا دی کاه باه دلیال بهاره     

هایی به اهالی منطره و بخاش   معادن و  نایع معموی، خسا ت

کشاو زی آوها برسم، االوه بار ااوا ض آنینامگی باا تصاویا      

آوهاا بارای اباران    شو ای معادن استان تا یک د  ام فاروش   

های بهماشتی و د ماوی و امراوای   های وا ده و فعالیت خسا ت

یابم د  بوداه سال اا ی  مو د ویاز منطره د گیر اختصا  می

با ییگیری وماینمگان استان های د گیر باا   ۵۸۲۱کشو  یعنی 

های موضاو  ایان قااوون بارای اولاین باا   قات  دیاخ          آسیا

میلیاا د توماان افازایش    ۵۱۴۴ه میلیا د تومان با  ۱د آممی از 

یافت، د  طول سال اا ی د  استان یازد باا الساات مساتمر     

مدمع وماینمگان استان با استاوما ، ممیران اارایای و مراماات   

های نز  برای این قاوون به امل آمم، د ست  قضایی هماهنگی

هنگامی که میزان قابل تواهی از این اوا ض حصول گردیم با 

ت د  نیحه بوداه سال آینمه مدمد این  قات  کمال تعدا دول

د آممی  ا کاهش داد و آن هت د  شارایطی کاه دولات بارای     

 اودا  وظایخ خود بیشترین ویاز به منابع د آممی دا د.

ای د  طای ساالهای گذشاته بارای      های گسترده اگر چه تالش

باردا ی از معاادن د  اساتان یازد اوداا         نعتی کردن و بهره

ل و تولیم  ا به همراه داشته و  اد ات و ا زآو ی گرفته، اشتتا

محصونت تولیمی برای ما مشهود و قابل ترمیر است، اما ایان  

هاایی ایدااد     حدت فعالیت  نعتی و معموی مشکالت و آسایا 

تاوان از آن غافال شام. از     کرده است که به هایچ اناوان ومای   

 معمن به طاو   ۶۱بردا ی شمه استان  معمن بهره ۱۶۰مدمو  

مستریت و غیر مستریت فعالیت کشاو زی استان  ا تحت تااثیر  

قارا  داده و کشاااو زان زحمااتکش اساتان د  حااوزه ز اااات و   

هاای   باغما ی و دا  و طیو  و منابع آبی از امله قناوات و چااه  

 آب  ا با مشکل موااه وموده است.

میلیاا د   ۵۶۴۴خسا ت وا ده به بخش کشاو زی سانوه حمود 

ها کل استان است باه ویاژه    م، محموده این آسیا یال می باش

بردا ی  د  دشت میبم، ا دکان، یزد و ت ت، اشکز  و مهریز بهره

های سنگین حامل با  معااون   از معادن بااث تردد زیاد کامیون

د  ااده های  وستایی و بز گراه ها و  اه های شاریاوی اساتان   

 ومای  تنا  اایت  گردیمه است و متاس اوه د  بسیا ی از موا د 

 آن بار  ااالوه  و باردا د  د   ا هاا   اه خرابای  و اضمحالل و شود

 قات مای زونام و باااث      تصاادفات  باا  هات   ا وااگوا ی  حوادث

هاای   وا ضایتی امومی می گردد. برای بحران بخشی از خرابای 
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ایداد شمه بر اساس برآو د اودا  گرفته د  سال ااا ی  قمای   

د ویااز اسات. د  ساال ااا ی     میلیا د  یال ماو   ۰۱۴۴بالغ بر 

آلودگی د  شهرستان میبم فیروزی از تهران هت بیشاتر باود و   

 این یک هشما  امی می باشم.

های مازمن تن سای،  شام اباتال باه       وی افزود: افزایش بیما ی

سرطان که متاس اوه د  این مو د استان یزد  تبه اول کشاو ی  

تواوم بی  ومیهای قلبی   ا به خود اختصا  داده است و بیما ی

های  های گسترده  نایع و معادن باشم، آسیا ا تباط با فعالیت

 وا ده د  این وزه به  احتی قابل ا زیابی ویست.

شم چرا بایم شااهم کااهش ایان    نکر با اشا ه به مطالبی که ا -

میلیاا د توماان    ۵۱میلیا د تومان باه   ۵۱۴۴ دیخ د آممی از 

 خسا ات  ا ابران کنم؟تواوم این  باشیت و دولت چگووه می

د  یایان از همکا ان محتر  استماا دا د به هنگا  طرح نیحاه  

بوداه سال آینامه مناافع اماو  مارد   ا مامو ر قارا داده و       

 افزایش این  دیخ د آممی  ا به تصویا برساونم.

 :اردستان نماینده سیدصادق طباطبایي نژاد آقاي -ج

 قباولی  و( س)زهارا  حضارت  شهادت تسلیت ارض ضمن وی

 شاهیم  ازیاز  سردا  وااواومرداوه ترو  حادثه: گ ت ها، ازادا ی

 تلخ حوادثی آن، از بعم حوادث و یا اوش و یماویسل قاست حاج

 .شم وخواهم یاک ما ملت خاطره از که بود شیرین و

شهیم سلیماوی هات آیات، وشااوه الهای و  اهنماای دل هاای       

خمایی است و هت حدت برای همه کساوی کاه ییماودن ایان    

مسیر  ا واممکن می داونام. باه حاق مای تاوان گ ات شاهیم        

بود، هت د  اهااد باا و ا  و هات د       سلیماوی سردا  مراومت

اهاد با دشمن چنان که  هبر فرزاوه اورالب د با ه او فرمودوام  

 شهیم سلیماوی، شداات، تمبیر و اخال   ا همزمان داشت.

آوچه بسیا  تلخ و تعداا براوگیاز اسات، حار  از ماذاکره د       

شرایط فعلی اسات، د  شارایطی کاه ساردا  مراومات توساط       

شهادت  سیمه است و آمریکا م هر ازت ما  ا  آمریکا ترو  و به

وشاوه  فتاه اسات و خیال میلیاووی مارد  د  تشاییع شاهیم        

سلیماوی حضاو  خاود  ا د  حمایات از مراومات و ساردا  آن      

 اسم این یایگاه دادن قرا  هم  که شرایطی د  وشان داده اوم،

 گیار  زمین گیری تصمیت د   ا دشمن ازیز سااه توسط آمریکا

 .تاس کرده

آقای  ئی  امهو ، مذاکره د  شرایط وابرابر چه ساودی بارای   

ملت ما داشته و دا د؟ مذاکره با دشمن حیله گر و فریبکا  چه 

سااودی باارای ملاات دا د؟ مگاار د س مااذاکره زاغ و  وباااه  ا  

وخواومه ایم؟ هنوز زمان زیادی از وراض برااا  توساط آمریکاا     

وزی با مراومات  وگذشته است از طرفی هنوز شیرینی طعت ییر

د  ان  با دااش د  کا  ماست آقای  ئای  امهاو  ببینیام    

 نموا  ای شما د  ابهه مراومت چه تعماد بوده است، وشان 

دادن ضعخ د  مرابل دشمن وشان دادن  اه فشا  بر ملت است 

 و این یا حماقت است یا خیاوت.

آقای ظریخ مواضع اخیر شما د  مصاحبه با مدله آلمان باااث  

نمگی است چرا از خاود ضاعخ وشاان مای دهیام؟ آقاای       شرم

آوچه بااث حموث ایان اوراالب شامه مراومات       ئی  امهو  

بوده و آوچه مایه برای آن اسات مراومات اسات، آقاای  ئای       

 شاما  مگر! ااوتان ووش شما، مال مدل  گ تیم دیروز  امهو 

لا   مد وماینامه  هاا  ساال  قااوون  و کا  و ساز همین طریق از

گر از همین مسیر یاا باه ار اه  یاسات امهاو ی      وبودیم؟ م

وگذاشته ایم چرا به یکبا ه همه چیز  ا زیار ساوال مای بریام؟     

 ااایی  د  اسات  ممکان  کارده،   ا خاود  تالش  شو ای وگهبان

 مای   سیمگی مرر  زمان د  که باشنم معترض افرادی و فردی

شاما   بارای  و  است ساختا شکنی وو  یک ادبیات این اما شود

مت  ئی  امهاو ی مملکات هساتنم ا اال زیبنامه      که د  س

 ویست.

ووبخت و سازمان بروامه و بوداه کشو ، گ ت: آقای د  تذکر به 

د  کمیسایون تل یاق اسات سااختا       ۲۲بر سی نیحه بوداه 

بوداه ویاز باه ا االحات اساسای دا د چناوچاه  هبار مع ات       

اورااالب فرمودواام ساااختا  بوداااه  ا ا ااالح کنیاام، د  قاااوون 

 وحوه این است امعیت سراوه بوداه تخصیس معیا  تنها یفعل

 و امعیات  کت شهرهای و تر متراکت  ا کالوشهرها  یزی بروامه

 تمرکززدایای  شاعا   ماا  کنم می تر خالی  وز به  وز  ا  وستاها

 .کنیت می تمرکزگرایی امل د  اما دهیت می

شهرستان ا دستان با مسااحتی وزدیاک کال مسااحت اساتان      

معیت کت د  شرایطی قرا  دا د که مخا اش زیاد و تهران و ا

ااتبا ات بسیا  کت دا د چرا که ااتبا  بر اساس امعیت توزیع 

 چنام  شاایم  زیاادی  فصلی امعیت  می شود این د  حالی که

 باه  ویااز  و داشاته  آمام   فات  شهرستان د  ثابت امعیت برابر

ع ای دا وم که د ااتبا ات دیمه ومی شود به واقا ااتما خممات

می توان گ ت این وگاه به بودااه  یازی کشاو  اامال ا الی      

خالی تر شمن شهرستان ها محرو  و کت امعیت و متراکت تار  

شمن شهرهای یر امعیت و کالن شهرها است که قطعاا بایام   

بازوگری و ا الح شود، این موضو  بااث تمرکزگرایی هار چاه   

 بیشتر می شود.
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مدتمع آبرسااوی بارای    د  تذکر به وزیر ویرو بیان داشت: چنم

 وسااتاهای شهرسااتان ا دسااتان طراحاای شاامه کااه مدتمااع  

آبرساوی و داوو  توسط شما کلن  زوی شم اما  ووام اارایای   

ویاز به ااتبا  و سرات بیشتری دا د. همچنین وزیر  فاه خیلی 

از موکلین د  با ه بسته های معیشتی سوال دا وم چارا ساامان   

 ساال  از ویرو وزیر رفته است؟ کافی برای این موضو   و ت وگ

 تولیام  برای امیمی آب تخصیس هیچ است سال ۸ حمود ۲۶

 توسعه امکان که وماشته واود ا دستان شهرستان د   نعت و

 .کرد  و  وبه مشکل با منطره د   ا  نعت

وزیر  اه،  اه های موا التی شهرستان بسیا  فرسوده و ویاز باه  

ده شم اماا اقاما  مناسابی     سیمگی امی دا د و با ها تذکر دا

  و ت وگرفته است.

د  یایان بایم بگاویت د  شهرساتان ا دساتان د  دو ه گذشاته     

مو د تواه قرا  گرفته که د   أس آوها بحاث اشاتتال باوده و    

اشتتال مساتریت د  شهرساتان ایدااد     ۶۴۴خوشبختاوه حمود 

گاا  تثبیات،    ۱شمه و با طراحی ورشه  اهی برای اشاتتال د   

تکمیل، احیای اشتتال از دست  فتاه و احاماث شاتل     توسعه،

 هاای  ساال  ساخت  شارایط  د   ا اشاتتال   امیم تواوسته  ووم

رایط شا  د  بهماشات  بحاث  د . دهایت  توساعه  و ح ظ گذشته

فعلی ییشرفت قابل قبولی داشته د  ا تباط با و زش ویز توسعه 

زیرساااخت هااای و زشاای  ااو ت گرفتااه، تکمیاال باواام دو   

   هان د  حال اتما  است.ا دستان به ا

ییشاییش دهاه فدار  ا باه ملات ازیاز تبریاک مای گاویت و         

امیموا   د اوتخابات ییشاییش با حضو  حماکثری مارد  بار    

ز ین دیگری د  دفتر افتخاا ات ملات ایاران ثبات شاود و باا       

اوتخاب افاراد اماین و مساوولیت یاذیر اهات گیاری اورالبای        

 .د مدل  افزایش یابم

 :تهران نماینده علي مطهريآقاي -د

بهمان مااه(    ۱  وشست النی امروز )سه شانبه  د الی مطهری

مدل  شاو ای اساالمی د  وطاق میاان دساتو  خاود گ ات:        

شهادت سردا  ساهبم قاست سلیماوی غت بسیا  بز گی بود کاه  

تری بود چرا کاه بارای    بر ما وا د شم. اما برای بنمه غت مضااخ

مالقات با ایشان وقت گرفته بود  اما ااال  کردوم ایشان خاا ج  

  بوده و د  ایران حضو  وما وم و زمان مالقاتمان به ه تاه  کشو

بعم موکاول شام کاه متاسا اوه دیگار امکاان مالقاات فاراهت         

 منطراه  از آمریکاا  اخاراج  ایشان، شهادت وتیده کمترین وشم.

 خاود  قاوت  باه  سالیماوی  سردا  خون قصا  طرفی از و است

 .شود اارا بایم و بوده باقی

با اشا ه باه سرگذشات آزادی   اضو کمیسیون فرهنگی مدل  

ی ایران، افازود: اماا  خمینای ) ه( د     بیان د  امهو ی اسالم

هااا هاات  یااا ی  فرمودواام د  امهااو ی اسااالمی کموویساات 

تواونم اظهاا  و ار کارده و فعالیات داشاته باشانم. شاهیم         می

مطهااری ویااز فرمودواام د  امهااو ی اسااالمی حتاای احاازاب  

تواوناام  غیراسااالمی هاات مداااز بااه فعالیاات بااوده و حتاای ماای

، اما متاس اوه ایشاان خیلای   ای د  مدل  داشته باشنم وماینمه

زود شااهیم شااموم و د  زمااان تااموین قاااوون اساساای حضااو   

 وماشتنم، از این  و د  قاوون اساسی چنین چیزی واود وما د.

 های اول اورالب وبایم فراموش شود دیمگاه

های اول اورالب وبایم فراماوش شاود،    وی، با بیان اینکه دیمگاه

دل  واود دا د با وگااه اولیاه   تاکیم کرد: وگاهی که امروز به م

ای از اامعه باشم و همه  بسیا  مت اوت است. مدل  بایم ومووه

اقشا  د  آن وماینمه داشته باشنم. فلس ه واود شو ای وگهبان 

ویز همین است. با تواه به این که مدلا  وموواه کاوچکی از    

مرد  بوده ممکن است مصوباتی واود داشته باشم که با شار   

اشته باشم از این  و شو ای وگهبان بایام مصاوبات  ا   اوطباا وم

بر سی کنم. د  اورالب مشروطه هت همینطو  بوده باه وحاوی   

و ر از المای بلنم  تبه برای بر سای و اوطبااا مصاوبات     ۱که 

 باوده  ایان  بار  تاکیم هموا ه لذا مدل  با شر  حضو  داشتنم. 

ه اینکاه  که مدل  بایم از همه اقشا  وماینامه داشاته باشام وا    

آیات ا  وا د مدلا     ۰۲۴افرادی  ا که همه مّر اسال  بوده و 

کنیت. ممکن است وماینمگان مرد  د  مدلا  وماینامه اقشاا     

  سهل اوگا  به دین هت باشنم. 

 وحوه اارای و ا ت استصوابی واد ست است

وماینمه مرد  تهاران،  ی و شامیراوات باا اشاا ه باه اینکاه از       

ه مداهامین خلاق، مناافرین و وهضات     مدل  اول که وماینام 

آزادی هت حضو  داشتنم باه ایان میازان محامویت  سایمیت،      

اظها  کرد: ورطه شرو  آن اارای واد سات و اا ت استصاوابی    

است. بنمه با ا ل و ا ت استصوابی مخالخ ویساتت اماا وحاوه    

 اارای آن برای کشو مان مشکل ایداد کرده است.

ا ت استصوابی ایان اسات   مطهری انوان کرد: معنی د ست و 

که اما از استعالمات چها گاواه، تحریراات محلای هات اوداا       

دهنم، اما این تحریرات بایم مستنم به احکاا  قضاایی باشام و    

اگر کسی حکت قضایی مبنی بر فساد اخالقی و مالی آن وااود  

داشت  د  الحیت شود و  ر  گزا شات محلی قابل اساتناد  

خنگوی شو ای وگهبان مبنی بار  های س ویست. بنابراین  حبت

هاا قابال    اینکه ویازی به احکا  قضای وبوده و به همان گازا ش 
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است، د ست ویست و به طو  کلی برای  د کردن یک کاومیاما  

بایم ام   الحیت او احراز شود وه اینکه بگوینم ماا  االحیت   

 د  کاافی   اساناد  و فر ات  کاه  چارا   این فرد  ا احراز وکردیت

 چیست؟ کاومیما این گناه است، وبوده  س دست

این وماینمه مرد  د  ادامه افزود: چرا فردی  ا که فساد اخالقی 

و اقتصاادی واما د و قااوون اساسای  ا هات قباول دا د و شاما        

کنیم؟ این مشکل بایام   فر ت وکردیم ببینیم،  د  الحیت می

ای حضاو  دا د کاه از    حل شود. د  همین مدل  دهت وماینمه

 د  ام  ۱۴ و باوده  اسایر   ساال  ۱ه ابهاه  فتاه،   سالگی ب ۵۸

  قباای  توساط  کاه  محلای  گازا ش  خاطر به اما دا د ااوبازی

 اثاری  چه موضو  این است، شمه  د الحیت شمه تهیه ایشان

 داشت؟ خواهم منطره آن مرد  و اورالبی قشر د 

 کننم مرد  د  اوتخاب وماینمه خود اشتباه ومی

باه وگراوای شاو ای وگهباان      مطهری با تاکیم بر اینکاه ویاازی  

ویست، یادآو  شم: هر کسی  ا کاه فسااد اخالقای و اقتصاادی     

وماشته و قاوون اساسی  ا هت قبول دا د،  د وکنیم و باه اهامه   

کننم. مگار مارد     مرد  بگذا یم، به خما قست مرد  اشتباه ومی

 د  مدل  اول اشتباه کردوم؟

ال  ممین سالگرد بهمن امس ۵۸وی د  یایان با اشا ه به اینکه 

تولم شاهیم مطهاری اسات، گ ات: الای  غات وزدیاک باودن         

 ممین سالگرد تولم شهیم مطهری، تواه کافی باه آن وشامه   

است د  حالی که اما خمینی ) ه( ی  از شهادت ایشاان ییاا    

دادوم و سالها از ایشان سخن گ تنم چرا که شاهیم مطهاری  ا   

 ات  هباری هات آثاا      داوستنم. از طرفی مرا  مع  اه و فکر می

شهیم مطهری  ا مبنای فکری و ا  امهاو ی اساالمی اااال     

کردوم. بنمه خود   ا شاگرد شاهیم مطهاری مای داوات، مراا       

مع ت  هبری د  دیما  با خاوواده شهیم مطهری د  اولین سال 

 هبری گ تنم، اگر شهیم مطهری زوامه بودوام، اماروز  هباری     

کناایت. امااا  ماای باود. مااا د  خصااو  چنیناای فاردی  ااحبت  

ای  متاس اوه د   ممین سالگرد تولم ایشاان  ماوسایما برواماه   

وماشته و وهادهای دیگر هت تواه کافی وماشته اوم کاه اوت اا    

  ود به این موضو  تواه داشته باشنم./ می

 

 :شهر خمیني نماینده سیدمحمدجواد ابطحي آقاي-هد

با اشا ه به برخی موا د ییگیری شمه از سوی وی د  حوزه  وی

حوزه اوتخابیه، گ ت: ییگیاری و اخاذ موافرات شاهردا  وقات      

ب شمال باه  او ت   ا  هان به من و  احماث ابریل  وگذ  غر

میلیاا د توماان، حاذ  مرکاز یماااز       ۰۱اختصا ی باا مبلاغ   

فاضالب از محله دستگرد، ییگیری احماث و خطوط اوترال آب 

د  سطح شهرستان به من و  ا ترای کی یت آب شرب و فشاا   

 آن.

همچنین ییگیری ااذب امتیااز حاماکثری د  ماذاکرات باین      

ری د  حااوزه شااهرهای شهرسااتان و ادا ات اسااتاوی، ییگیاا   

کشاو زی و خریم تضمینی از تنباکوکا ان، ییگیری  اه اوامازی  

شهرک گل و گلخاوه، ییگیری احماث شبکه فاضالب د  حسن 

آبه باغاات خمینای شاهر، چیگیاری احاماث       آباد، ییگیری حق

ااده کمربنمی ا ترآباد و ییگیری طرح ااامع خمینای شاهر    

 که وسعت شهر  ا افزایش داد.

 ۰۴ابل های مسی از دکل های برا باا ااتباا    ییگیری حذ  ک

میلیا د تومان، ییگیاری بازساازی بیما ساتان شاهیم اشارفی      

ا  هاوی با تخصیس دو میلیا د توماان بارای هتلینا  و یاک     

میلیا د تومان برای شبکه بهماشت آن، ییگیری احماث شاهیم  

مااونوی و یاال باارا الکتروویااک، تکمیاال بااز   تاارین یاارو ه 

غارب ا ا هان کاه ااتباا  سای تای اساکن و         بیما ستاوی د 

دستگاه های ییشرفته یزشکی بارای آن تهیاه شام، همچناین     

ییگیری و و ا ت بر اخاذ مالیاات بار ا زش افازوده و ااوا ض      

میلیاا د   ۵۷۴آنینمگی د  شهرستان خمینای شاهر باالغ بار     

د  م افزایش وسابت باه دو ه قبال و ییگیاری      ۱۴۴تومان و 

نگیان ویز از دیگر ییگیری هاا بارای   یرداخت حق و حروا فره

 حل بخشی از مشکالت مرد  بوده است.

د  ادامه به مسائل  وز سیاسای یرداخات و خطااب باه  ئای       

امهو  گ ت: شما که زبان دویاا  ا بلام بودیام و قسات االلاه      

 خو دیم که اگر می داوساتت مشاکالت کشاو   اه حال واما د،      

م بلم ویستت  شما بلم سال می گویی ۷ومی آمم ، اکنون بعم از 

بودیم براا   ا بزک کرده و آفتاب تابان الوه دهیام، بنازین  ا   

 ا اارا کنیام، بلام    ۰۴۸۴یک شبه گران کنیم، بلم بودیم سنم 

یای  اارا وامه آیین و باشیم داشته CFT بودیم ا را  بر یالرمو و

آن  ا ویز با واود ام  تصویا قاوون د  مدمع تشخیس  اد  

بودیم دساتو  ااارای ییماان یاا ی   ا کاه آثاا ی       کنیم، بلم 

مخرب تر از براا  دا د  اد  کنیم، بلم بودیم هنگا  سایل د   

استان های مازوم ان و خوزستان حضاو  وماشاته باشایم، بلام     

 را اکنااون چاا یاا  کنیاام  IPC بودیاام ا اارا  باار قرا دادهااای

 می گوییم بلم ویستت.

ت: ه تاه یایش د    خطاب به وزیر امو  خا اه اظها  داشا  وی

مدل  گ تت  ووالامو و ما ادوواا  ا  هاا کنیام، بااز هات خطاا        

کردیم  فرط دو  أی برای کا ت ز د گارفتن ظریاخ د  ه تاه    
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گذشته نز  بود و حال د  این ه تاه توییات او و مصااحبه باا     

 اشایگل  ا دیمیت؟

ظریخ اضافه کرد: چرا سعی دا یام د  هنگاماه   آقای خطاب به 

، مرد   ا زمین گیر کنیم، آن از استع ای شما اوج حماسه ملت

د  دیما  بشا  اسم با مرا  مع ت  هبری، فضا  ا تحات الشاعا    

قرا  داد و این هت از امروز  شما چنم  وز قبل از شهادت سردا  

سلیماوی با میکی برگمن به انوان اضاو تایت  یچا دساون د     

هیوویساتی  دوحه قطر دیما  کردیم  اگر با این فارد از   یات    

 دیما  وکرده ایم ی  چرا آن  ا تکذیا ومی کنیم؟

دائت د  فکار ا ویاا و آمریکاا هساتیم  بعام از شاهادت ساردا         

سلیماوی مذاکره با آمریکا هرگز  خ وخواهم داد حاان هرکاا ی   

می خواهیم د   ابطه با ا ویا  و ت دهیم اما مت سا اوه شااهم   

ا آمریکا هساتیم  ایان   این هستیت که باز هت به دوبال مذاکره ب

د  آستاوه اوتخابات آمریکا و کماین تبلیتاتی ترامپ کماک باه   

 آوها است  حماقل ا ول دیالماسی  ا یاد بگیرد.

با اشا ه به برخی خبرها د با ه حروا های ودومی ممیران،  وی

خواستا  و ود دیوان محاسبات و کمیسیون بروامه و بوداه باه  

 این مساله شم.

 از و ار  ۲۴: کارد  خاطروشاان  هاا   د االحیت  باا ه د  د  یایان

و ار ویاز    ۵۱۴حیت شموم اما از سوی دیگار   ال  د وماینمگان

ت ییم شمه اوم  آقای مطهری می گویم د  مدلا  اول و اا ت   

واود وماشت، د  حالی که از مدل  اول و ا ت واود داشات  

 .و هیچ لیست ضم اورالبی ت ییم وشم

 ( فقره سوال4(اعالم وصول )8

سوال آقای ابماللهی وماینمه اهار و هاری  از وزیار محتار      -

د باا ه لازو  خاتماه دادن باه     آموزش و یارو ش د  خصاو    

 تم ی  د  قالا مما س دو شی ته و کاوکسی

( تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهدور و مسدلوتین   1

 اجرایي كشور

 مورد(5)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

وماینامه کرماوشااه: الات اام  تعیاین      آقای احمم  ا ری  -۵

 سهمیه سوخت س ر برای مرد  د  تعطیالت وو وزی چیسات؟ 

آقای حسینعلی حاای وماینمه شاهین شهر: د  ساال  وواق   -۰

تولیم سود مرکبات به کاووسی برای تولیمکننمگان بامل شامه   

 است

آقای سیم قاست ااسمی وماینمه کرماوشاه: الت ام  اارای -۸

حمایات از تاوان تولیامی و خامماتی کشاو        قاوون حاماکثری 

 چیست؟

آقای محمم حسین فرهنگی وماینمه تبریز: ضارو ت تاامین   -۰

خو اک گاز یتروشیمی ها و د  وتیده تامین اقاال  مرباوط باه    

 کود دا  برای کشاو زان

آقای الی کرد وماینمه خاش: چارا د  آزماون اخیار ااذب     -۱

برای استان سیستان و معلمان متاس اوه ویروی بومی و ماومگا  

 بلوچستان د  و ر وگرفته ایم؟

چرا د  آزمون اساتخمامی آماوزش و یارو ش باومی یاذیری      -

 لحاظ وشمه است؟

 

 مورد(34)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 تعماد دستگاه اارایی تعماد دستگاه اارایی

 ۰ کشو  ۸ تعاون
 ۵ دادگستری ۷  اه و شهرسازی
 ۰ میراث ۵ فرهن 
 ۸ ویرو ۰ خا اه
 ۸ آموزش و یرو ش ۰ بهماشت
 ۰ اقتصاد ۸ و زش

تذكرات آیین نامه اي ، اخطار قانون اساسي و تذكرات (41

 شفاهي

 مااده  باه  اساتناد  باا  تذکری د  :حسینعلي حاجي دتیگانيآقاي 

 ساازی  شا ا   خصاو   د  توساعه  ششات  برواماه  قاوون( ۰۲)

 و مامیران  حراوا  مصوب قاوون اساس بر: گ ت ممیران، حروا

  گرفته و ش ا  شود اما ی  از قرا دیم معرض د  بایم مرامات

از تصویا قااوون شااهم شاایعاتی د  خصاو      سال  ۸گذشت 

 .هستیت حروا برخی از ممیران

 این: گ ت وماینمه این تذکر به یاسخ د    :دكتر الریجانيآقاي 

 .است داده و ر و کرده بر سی محاسبات دیوان  ا موضو 

امیموا یت موج اوترا  سختی که طلیعاه    :نصراهلل پژمانفر آقاي

آن توسط سربازان سبز یوش ما  اه افتاد و ادامه آن با خبرهای 

شاود موااا اماع آو ی     خوشی که د  تما  دویا مخابره مای 

آمریکاا د  اهاان شاود. زیارا واه تنهاا        کلیه یایگاههای و امی

 .مواا امنیت ویست بلکه مواا واامنی شمه است

د  ادامه با اشا ه به وطق یایش از دساتو   ئای  مدلا       وی

های شما یک  وی سکه است مرد  د   ابطاه باا    گ ت:  حبت
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شاان کوچاک    بیننم که س ره املکرد مدل  امع بنمی  ا می

 .شمه یا بز  

خطاب باه وی گ ات: شاما باه اوضاا          :دكتر الریجانيآقاي 

کشو  وگاه کنیم و ببینیم چه مشاکالتی دا یام،  احبت شاما     

 .استخال  آیین وامه 

گذا یام ماا حار  بازویت      شما معمون ومای  پژمانفر اضافه كرد:

 .ها اموما د  اختیا  شماست فر ت

مدمدا گ ت: م لو  ومایی وکنیام میکروفاون د     رئیس مجلس

 .اختیا  شماست

 باه  وسابت  یژمااو ر  اوترااد  باه  اشاا ه  با : نادر قاضي پورآقاي  

 زحماات  از ن یدااوی  آقای :گ ت مرننه قوه  ئی  های  حبت

 از زیرا دا    ا تشکر کمال مدل  املکرد گزا ش ا ائه د  شما

 شو ای اسالمی به حق دفا  کردیم. مدل  قماست

سااال فعالیاات د  ار ااه   ۵۰طاای  شخصاااً متااذکر شاام: وی

ا  و  وماینمگی یک  وز هت باا تا خیر د  مدلا  حاضار وشامه     

ا  بنابراین همکا ان ااازه ومهنام   فرط دو  وز به مرخصی  فته

 .مدل   ا بکوبنم

آیین وامه  ۷۱د  تذکری مستنم به ماده   :اتیاس حضرتيآقاي 

داخلی مدلا  گ ات: کمیسایون اقتصاادی مدلا  یکای از       

هاسات و دو ساو  دساتو  کاا  مدلا        ین کمیسایون تار  فعال

محصول زحمات این کمیسیون است که از امله آن مالیات بر 

ا زش افاازوده، مبااا زه بااا قاچاااا کااان و باوکااما ی اساات. امااا 

متاساا اوه آقااای امیرآبااادی بااه زحمااات ااضااای کمیساایون   

 .اقتصادی مدل  توهین کرد

ت، مامای شام:   وی با بیان اینکه ما وا د فضای امیامی شامی  

و ت تما  شم. دیگر وه بازا ی برای فاروش و ات و واه امکااوی     

برای فروش آن واود دا د و فروش و ت خا  هت کاا  ارالوای   

 .ویست. لذا سیر حرکت کشو  بایم تتییر کنم

اگر دولتمردان هنوز وتواوستنم با هت کنا  بیاینم،   وی ادامه داد:

و آساتینش  ا باان   مدل  تصمیت بگیرد، کاتش  ا د  بیااو د   

هازا  میلیاا د توماان     ۷۴هازا  و   ۱۴بزوم. د  دو سال گذشته 

هازا    ۰۴۴د آمم مالیاتی ییش بینی شمه و امسال این د آمام  

میلیا د تومان ییش بینی شامه اسات لاذا بایام ساازمان اماو        

خواهام.   مالیاتی امی گرفته شود و این ابزا  و لواز  ویاژه مای  

که سازمان امو  مالیاتی بتواوم گاردش   بایم امکاواتی خلق کنیت

شود دست  های اقتصادی اودا  دهم. ومی د ستی  ا د  سیاست

و یااایش  ا ببناامیت. مااا د  ایاان زمینااه منااافعی وااما یت بلکااه 

 .معترمیت برای ادا ه کشو  د ست تصمیت بگیریم

وایاا  ئای  مدلا  کاه ادا ه       :عبداترضا مصدري آقاي دكتر 

   ا بر اهمه داشات، د  ایان باا ه    بخشی از السه النی مدل

گوینم که توهینی وکردوم اما از دفاا    : آقای امیرآبادی می گ ت

 .ریتتشکشما م

 باه  تسالیت  ضامن  شا اهی  تذکر د   :سیدمهدي مقدسيآقاي 

 فرآیناام طمااه )س( گ اات:  فا حضاارت شااهادت مناساابت

 .باشم اثرگذا  مصوب قاوون تا شود ا الح بایم قاوووگذا ی

ساختا  بوداه بایم ا الح شود چرا که ساختا  کنووی کا آمام  

ویست و مشکلی د  کشو   ا حل ومی کنم،البته ا الح ساختا  

 موا د مو د بحث است. ادا ی ویز یکی دیگر از

حروا کا کنان دولت و بازوشستگان کشاو ی و لشاگری بایام    

 .متناسا با ورخ تو   افزایش یابم

 باه  تسالیت  ضمن ش اهی تذکر د :  زهرا سعیدي مباركه خانم 

 ام  به که افرادی: گ ت( س) فاطمه حضرت شهادت مناسبت

 ورمی یا اوه قطع به دا وم ااتراض معیشتی های کمک د یافت

اسات یاساخ   د خو و ااتاراض  حاق  مارد   آیا شووم، می تهمیم

افه منطری د  شرایطی که افزایش قیمت بنزین مندار باه اضا   

 شمه هزینه زومگی آوها شمه  ا وما وم؟

الی  غت شعا های بسیا  غرب مبنی بر آزادی بیان هیچیک از 

این شعا ها املی ومی شود که این امار موااا قطاع ا تبااط     

وکالی مرد  د  خاوه ملت و موکلین آوها شمه اسات. باه طاو     

مثال   حه اینستاگرا  بنمه چنمین با  مسمود شمه است کاه  

 مر بیاوگر کوته فکری ترامپ و غرب است.این ا

قاوووی برای همسان سازی حروا  ۲۱الی  غت اینکه د  اس نم 

بازوشستگان د  مدل  تصویا شم، اما تااکنون اقاما  ماوثری    

برای اارای این قاوون اودا  وشمه تا  ضایت این قشر  ا د  یی 

داشته باشم.  ئی  امهو  بایم تصامیمی اامی بارای بهباود     

 .بازوشستگان بگیرد معیشت

 ای اامه  اخیراً : گ ت خود ش اهی تذکر د  :وتي ملکي آقاي

شاریخ تارک    قاو   به یرساولی  تیت طرفما  وایخته اواوان از

ت یرده این اریان هشما  می دهت اهاوت کردوم ، به اوامل یش

از دامن زدن به وژادیرستی خوددا ی و به آ امش اامعه کمک 

 کننم.

افزود: همچنین از وزیار و زش و اواواان تراضاا دا یات باا       وی

 اامالن این اریان برخو د قاوووی و شایسته ای داشته باشم.
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وی باا تشااکر از ماارد  حااوزه اوتخابیااه گ اات: از ماارد  ایااران  

ست می کنت با حضو  حماکثری د  یاای  انموا هاای    د خوا

 . أی دشمنان ملت و کشو   ا مایوس کننم

 اماو   وزیار  باه  خطااب  وی:دسدتجردي حسن كامران  آقاي

ظریخ شرایط  ا بایم بسندیم، ماا همیشاه    آقای: گ ت خا اه

گااوییت ااازت، مصاالحت و حکماات، ایاان سااه املااه د    ماای

 های شما گنداومه وشمه بود.  حبت

بهمن و همزمان با چهلمین  وز شاهادت ساردا  سالیماوی     ۰۰

واه  "گوینام   مرد  د   حنه حاضر شامه و مثال همیشاه مای    

 ."زش، وه تسلیت، فرط وبرد با آمریکاسا

وی با بیان اینکه وبایم مراومت فراموش شود، اداماه داد: آقاای   

ظریخ برای احتارا  باه مارد  اساتع ا دهیام، شاما دیالماات        

ای هستیم و بنمه ویز  ابطه دوستی قمیمی باا شاما دا  ،    وخبه

 .وبایم شرایط کنووی  ا فراموش کنیم

 باه  خطااب  خاود  شا اهی  تذکر د   :مجتبي ذواتنوري آقاي

 اوتخاباات  مردمی بز   حماسه آستاوه د : گ ت امهو   ئی 

 واود دا د. ا یت، لذا ویاز به وحمت و اوسدا د قرا 

تصریح کرد: قاوون اساسی، شو ای وگهباان  ا م سار خاود     وی

قرا  داده و بروامه داخلی این شو ا  ا د  اختیا  خودش گذاشته 

 است.

وی ادامه داد: آقای  ئی  امهو  امروز د  نهن مرد  شبهاتی 

 ایداد می کنیم و اوتخابات  ا تشبیه به اوتصابات کرده ایم.

کشو  واود دا وم، لذا اگار واقعااً اوتصاابات    آد  های زیادی د  

واود داشت، و ا  ااازه می داد امروز شما د  کرسای  یاسات   

 امهو ی بنشینیم؟

 ئی  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خا ای مدل  تصریح 

کرد: چرا نهن مرد   ا خراب می کنیام و ساا  مای گوییام     

رده حروقمان هستیم؟ اگر یک با  قاوون اساسای  ا مطالعاه کا   

 بودیم، این حر   ا ومی زدیم.

افزود: آیت ا  کالوتاری باه دلیال سارقت المای از شاما        وی

شکایت کرده و انوان شمه یایان وامه دکتری شما برای ایشاان  

است، چرا می گوییم حروقمان هستیم؟ از این اوسدا  مارد   ا  

 از بین وبریم.

 وصاا  اام   ماو د  د  کشاو   وزیر به :باس پاپي زادهآقاي ع

 انااب : گ ات  و داد تاذکر  دزفاول  شاهر  و ودی قاوووی تابلوی

لسات مکر  باا انابعاالی و معااون    ا به تواه با فضلی  حماوی

سیاسی و امنیتی شما د  خصو  لازو  وصاا تاابلوی و ودی    

د  شاو ای تا مین    ۲۱شهریو   ۰۱شهر دزفول و مصوبه مو خ 

چارا   ۲۱استان مبنی بر وصا تابلوی و ودی تا ییش از اسا نم  

تاااکنون از اااارای مصااوبات قاااوووی شااو ای تاا مین اسااتان   

علل د  اارای مصاوبه زمیناه  ا بارای    ایم و با ت خوددا ی کرده

 سو  است اده افراد تنش آفرین فراهت کردیم.

مرد  اوت ا  دا وم د  اسر  وقت وسبت به وصا تابلو د  و ودی 

 شهر اقما  کنیم.

وی د  تذکری به  ئی  امهو  و وزیر امو  خا اه یادآو  شم: 

آقای ظریخ د  شرایطی که خون مرمس سردا  سلیماوی بااث 

ش مسلماوان منطره و آزادیخواهان اهان الیه اشاتالگری  خرو

آمریکای انایتکا  شمه اسات، چگوواه اسات کاه شاما طارح       

کنیم، این اقاما  شاما    وگو با قاتل فرزوم ملت  ا مطرح می گ ت

از موضع ضعخ برخال  منافع ملی است و دیمیام کاه چگوواه    

ترامااپ بااا تااوئیتی شااما  ا تحریاار کاارد، ملاات شااریخ ایااران 

خواهنم واه نلیالواه. تاا دیار وشامه د        لماسی قهرماواوه میدیا

محضر شریخ ملت ایران به ویاژه خااوواده شاهما از اباراز ایان      

مواضااع نلیالوااه د  قبااال گسااتاخی آمریکااای انایتکااا  و    

 ترو یست اذ خواهی کنیم.

اویاوااه د   باه  ئای  امهاو  د  مااو د اظهاا ات مماخلاه     وی 

ا ات اخیر شما دخالت  ریح د  اوتخابات تذکر داد و گ ت: اظه

فرآینم اوتخابات و خال  قاوون اساسی است، کاش به اای این 

 ۰های غیرقاوووی به فکر کشاو زان زحمتکش بودیم که  دخالت

 .سال است با مشکالت زیادی موااه هستنم

 شهادت ایا  فرا سیمن تسلیت با :سیده فاطمه ذواتقدرخانم 

 تاذکری  د  اوسااویت،  اساوه  وبای،   یحاوه( س) فاطمه حضرت

 کا گر یکصمهزا  های س ره  زا وایمها وامه با: گ ت ش اهی

مین تاا  اوام،  وکارده  د یافات  حراوا  است ماه ۵۵ تا ۰ بین که

میلیاا د   ۸۱وخواهم شم. آقای ووبخت، ام  تامین ااتبا   ارفاً  
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توماوی که سال گذشته قول آن  ا داده ایم، چه توایهی دا د و 

 چرا تاکنون د  این زمینه اقمامی وشمه است.

ادامااه داد: آقااای ووبخاات باوااک هااا یذیرفتااه اواام کااه     وی 

بااا   ا د   ااو ت تااامین وثیرااه بااه  میلیااا د تومااان اات۰۱۴

کا فرمایان یرداخت کننم، همه یای کا  هستنم، شاما هات باه    

 وامه ها وفا کنیم.

وی خطاب به  ئی  امهو  افزود: فرر بیش از ویمی از خاوواده 

ها  ا تهمیم می کنم، این ملت حق داشتن زومگی شرافتمنماوه 

ه شانیموم،   ا دا وم. ااتراض ها  ا بحق گ تنام اماا فراط واام    

 وگذا یم با بی بروامگی آب د  آسیاب بمخواهان  یخته شود.

خطاب به وزیر و زش و اواوان گ ات: آقاای   ایشان د  تذکری 

سلطاوی فر  چرا وضاعیت طاو ی شامه کاه وخبگاان و زشای       

آخرین امیم خود  ا د  زیار یارچت غیار اساتدو مای کننام؟       

 مهاارت تعمادی از وخبگان و زشی چه توایهی دا د؟

وبایم ااازه دهیت د  سرزمینی که به برکت افرادی چون سردا  

سلیماوی سربلنم است، با کت تمبیری، خسران ها وا د شود، لذا 

 وحمت و اوسدا  ملی تنها  اه گذا  از این شرایط سخت است.

ومایناامه ماارد  تهااران بیااان کاارد: ا احیاات هااای اناااحی و 

اً سارمایه هاا  ا   اوتخاباتی با وادیامه گارفتن مناافع ملای یرینا     

 ر ت ها  ا به تهمیم تبمیل می کنمتخریا و ف

 باه  اشاا ه  باا  خاود  ش اهی تذکر د  :بهمن طاهرخانيآقاي  

کناوه مطرح شمه توسط برخی مساوونن  اف قهت ر های  حبت

گ ت: مرد  ایران آگاه، بصیر و ونیتمما  بوده و به وظی ه خود 

 به د ستی امل می کننم.

با بیان اینکه الی  غت تذکرات بسیا  به وز ا تااکنون ایان    وی

تذکرات اارایی وشمه است، خطاب به وزیر بهماشت و د مان و 

خصصان از دو بیما ستان مواود آموزش یزشکی افزود: تما  مت

د  حوزه اوتخابیه اینداوا  فته اوم و تاکنون هیچ تمبیری برای 

تکمیل کاد  یزشک متخصس اودا  وشمه است، به همین دلیل 

ماارد  شهرسااتان تاکسااتان و مسااافران د  هنگااا  بیمااا ی و  

 تصاد  با مشکل  وبرو می شووم.

ت و زشای  وی د  تذکری به وزیر و زش خواهان حال مشاکال  

 .حوزه اوتخابیه اش شم

 باه  خطااب  شا اهی  تذکر د  :پور ابراهیمي  محمدرضاآقاي 

 از یا   خا ااه  اماو   وزیار  اخیر اظها ات: گ ت امهو   ئی 

 فضااای د  و ساالیماوی قاساات حاااج شااهیم سااردا  شااهادت

 اماو   وزیر. است ملی منافع با متایر مرد ، ازادا ی و اوگیز حزن

گستاخاوه بحاث ماذاکره باا کسای  ا مطارح       ادبیاتی با خا اه

ها  ا  اد  کارده اسات.    تو   ریح ترو  سردا  دلکرده که دس

آقااای  ئاای  امهااو  یااا شااما و یااا وزیاار امااو  خا اااه بایاام 

 اذ خواهی کنیم.

افزود: دیاروز موضاو  استیضااح وزیار اماو  خا ااه  ا د         وی

وامه داخلی  آیین ۰۸۰مدل  مطرح کردیت و امروز اامال ماده 

  مو د بر سی قارا    ا د  دستو  کا  قرا  دادیت تا یروومه مذکو

گیرد زیرا مرد  تحمل این وضعیت  ا وما وم، حاال اگار مارد     

توان امع کردن این فضا  ا وما د مدل  حتماً کوتاه ویامامه و  

 .و ود خواهم کرد

د  تذکری خطااب باه وزیار کشاو       :محمد خدابخشي آقاي

گ ت: اوتصاب فردی با تخصس غیرمرتبط د  دو ه کا شناسای  

بااه ساامت معاوواات امراواای اسااتاوما ی لرسااتان و ا اارا  باار 

تصمیمات غیرکا شناسی مواا تشنآ افکا  امومی د  آستاوه 

 اوتخابات د  شهرستان الیگود ز شمه است.

سوز د  الیگود ز  تصریح کرد: ا را  بر احماث کا خاوه زباله یو

الیرغت تواه به افکا  اماومی و ضاوابط و معیا هاای اساتررا      

از امله ایرادهای  ۲۴واحمهای  نعتی و تولیمی مصوب سال 

وا ده از سوی معاووات یااد شامه اسات.مرد  الیگاود ز اااازه       

 ای  ا وخواهنم داد. احماث چنین کا خاوه

کشو مان خااطر وشاان     د  تذکری به وزیر امو  خا اه شان ای

گاواه اازت،    کرد: مواضع اخیر آقای ظریاخ خاال  ا اول ساه    

حکمت و مصلحت و همچنین  هنمودهای  هبر اورالب اسات   

دادیام چهلماین  وز د گذشات ساردا       آقای ظریخ ااازه مای 

شام و بعام چناین     شهیم قاست سالیماوی و یاا اوش تماا  مای    

 کردیم.  ا بیان می اظها اتی

د  تذکر ش اهی اظها  کارد: د  خصاو     :احمد صفريآقاي 

افزایش بنزین مباحثی چون یا اوه معیشتی و ااال  مشامولیت  

میلیون و ر ایراوی مطرح شم اما متاسا اوه آوچاه د  اساال      ۶۴
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شود این است که تعماد قابل تواهی از اقشا  مرد   مشاهمه می

امااماد، بهزیسااتی، کااا گران،  باه خصااو  ماامداویان کمیتاه  

بازوشستگان، اقشا  ضعیخ اامعاه بارخال  آوچاه کاه  یای       

امهو  د  زمان ا الح قیمت بنزین ااال  کرد، د  تن  شامن  

 .این دایره مشمولیت دچا  مشکل شموم

وی ادامه داد: ویازمنمان به دنیل ساختگیراوه از حراوا خاود    

ااویی     چاا ه محرو  شموم. دولت برای  فع مشکل ایان اقشاا  

 .کنم

 حاال  د : گ ات  شا اهی،  تاذکر  د  :علي اكبر كریميآقاي 

 می اوت ا  و هستیت ۲۲ سال برای  یزی  بوداه فصل د  حاضر

 و کا مناامان حرااوا ۲۲ سااال بوداااه تل یااق کمیساایون  ود

 یاایین  هاای  حروا که دهم افزایش ای گووه به  ا تگانبازوشس

 ۰۴ حاضار  حال د  تو   ورخ زیرا باشم داشته  ا  شم بیشترین

  و  وباه  مشاکل  باا   ا کا منمان معیشت امر این و بوده د  م

 .است کرده

ااای تاساخ دا د   افزود:  حبت های اخیر آقاای  وحااوی   وی 

چرا به  ساوه های خا ای ضام اوراالب کام مای دهیام وبایام       

 حر  های دشمن شادکن بزویم.

وی با بیان اینکه دخالت  ئی  امهو  د  اوتخابات باه اناوان   

برگاازا  کنناامه اوتخابااات اااای تاسااخ دا د، اظهااا  کاارد:     

هایی ویز د  اوتخابات گذشته توساط برخای از مامیران     دخالت

 می گرفت.ا شم  و ت 

 وکنیام،  ایدااد  کشاو   د  گاواه  دو فضاای   با بیان اینکه ایشان

 مارد   شود، گذاشته کنا  بایم افکناوه ت رقه  ویکرد: کرد اضافه

 محکمی یاسخ بهمن ۰۰  وز  اهایمایی و اوتخابات د  حضو  با

 .دهنم می افکناوه ت رقه  ویکرد به

با تسلیت شهادت حضرت فاطماه )س(  :  حسن نوروزيآقاي 

د  تذکری باه وزا ت و ات الات کات شامن بنازین از کاا ت        

 سوخت  ا اویا شم.

با اشا ه به سخنراوی اخیر  ئی  امهو  د  تذکری باه وی   وی

 وز ماومه تا اوتخابات فضا  ا ملتها  ۰۴ ود د   افزود: اوت ا  می

 وکنیم و با آ امش به سمت یک اوتخابات سالت ییش  ویت.

ها د   وی ادامه داد: سروط هواییمای آمریکا وشان داد آمریکایی

منطره واامن هستنم و هیچ اای مرااومتی وخواهنام داشات و    

 تری د  اوت ا  آوها است. یریناً  وزهای سیاه

د  تذکر شا اهی گ ات: ملات باز         :علي گلمراديآقاي  

ایران د  بم قه یرشو  سردا  شهیم ساهبم حاج قاست سلیماوی 

ر اسااس آن الیارغت   ییا  مهمی  ا به دویا مخاابره کارد کاه با    

هاا و بنیادهاا یایبنام هساتنم، حاال       مشکالت داخلی به بنیاان 

کنت که وزیر امو  خا اه بمون تواه به و ر مارد  و   تعدا می

زوم از ایان  و نز    فلس ه واودی و ا  باب مذاکره  ا فریاد می

 است که وی به خاطر این اظها ات اذ خواهی کنم.

ئل و مشاکالت دولات باه ویاژه     ادامه داد: با تواه باه مساا   وی

به  شمه ال م ا ت هه یه   ه   واکا آممی د  داخل و امیم داشتن

امیم بر اساس بیاویاه گاا  دو  اوراالب باا توااه باه       رو کهرش 

یردازی فکری  و ت گیارد کاه آن حضاو      اواوگرایی و اامعه

همه د  اوتخابات مدل  است تاا باا اوتخااب افاراد شایساته و      

ود خاتمه بمهیت. امروز مشکل اساسای  باتدربه به وضعیت موا

هت مدل  بوده هت ملت، برای اینکه ملت بایم خاوب اوتخااب   

 کرده و مدل  هت خوب و ا ت کنم.

وی افاازود: آقااای  وحاااوی د  مناااظره اوتخاباااتی، خااود  ا     

 محکت آودا و امنیتی، و سرهن   ا  قبا و کرد معرفی حروقمان

 ایدااد  اقتصاادی  وواق   چناین  غارب  باا  اتکا  با که کرد ااال 

کنم که کسی دیگر ویاز به یا اواه وماشاته باشام اماا اماروز       می

میلیاون   ۶۴بگیر کشو  د  مرز  کنم که امعیت یا اوه ااال  می

و ر است  آخر این چه ممیریتی است؟ البته وی اخیراً  اادقاوه  

ااال  کرد که بلم ویست کاه کشاو   ا ادا ه کنام، حاال کااش      

 فت تا امروز کمر ملت شکسته   ت و کنا  میگ زودتر این  ا می

هاای مختلاخ    شم. آقای  ئی  امهاو  شاما د  مناسابت    ومی

گوییم که ووکر مرد  هستیم اما این از ادایا  وزگا  اسات   می

که ووکر سیر و ا بااب گرسانه اسات و ایان مساوله د  ا اول       

 اسالمی اایگاهی وما د.

 خصاو   د  خاود  ش اهی تذکر د   حبیب اته دهمردهآقاي 

، فاضاالب، ساهمیه   وشاینی  حاشایه  گااز،  کمباود  بنزین، گراوی

ک ها، اامال مم  بنمی معلمان و وهضتی ها،  تبه سوخت تاکسی
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هاا، سایل ویراوگار اساتان      مدمد فرهنگیاان و خریام خاممتی   

ها، بز گراه زابال   سیستان و بلوچستان، نیروبی اوها  و  ودخاوه

 داد تذکر نیربط مسوونن به زابل یروازهای کمبود و زاهمان –

 تواه به آوها شم. و  سیمگی خواستا  و

زود: باا  با بیان اینکه تحریت  ا بایم به فر ت تبمیل کرد، افوی 

 .کنیت یرهیز حا ل باد بی باد و مرده وحمت کلمه از زومه

 کساوی به: گ ت ش اهی تذکر د   :محمدمهدي زاهديآقاي 

  ا حه  کاه  کانت  مای  ااال  کننم می ترویآ  ا غرب آزادی که

لبی د باا ه ساردا    مطاا  اوتشاا   اار   باه  اینداواا  اینستاگرا 

 ساهبم قاست سلیماوی بسته شم.

: آقااای  وحاااوی، لط ااا باارای فاارا  از یاسااخگویی و  وی گ اات

دوقطبی کردن اوتخابات آد س غلط ومهیم و فضا  ا باه سامت   

ی ظریخ چرا هنوز خون حاج قاست اتها  ییش وبریم. اناب آقا

ازیز خشک وشمه، شاما باا ساخنان ساخیخ و موضاع ضاعخ       

موابات تمسخر خود و ملت ایاران  ا فاراهت کردیام، تاا دیار      

وشمه از ملت اذ خواهی کرده و به خون شاهما و آ ماان هاای    

 اورالب احترا  بگذا یم.

با تسالیت شاهادت حضارت زهارا       :بیت اهلل عبداتلهيآقاي 

)س( د  تذکری ش اهی گ ت: مرد  ازیز اورالبی، ان شاا  باا   

  بهمن و برگزا ی اوتخاباات یرشاو  د   ۰۰حضو  د   اهایمایی 

اس نم، اوتراا  دیگاری از آمریکاا گرفتاه و دل مراا  مع ات        ۰

 هبری،  وح شهما و بخصاو  ساردا  سالیماوی  ا شااد مای      

 کنیت.

د  تذکری به  ئی  امهو  افازود: ویروهاای قارا دادی    ایشان 

ادا ی، شرکتی، شهردا ی وسبت باه د یاافتی خاود گلاه منام      

مزایاای   هستنم و اهادگران اهاد کشاو زی وسبت به حروا و

خود ااتراض دا وم، د  حالی که آوها برای ح ظ امنیت غاذایی  

 کشو  زحمت می کشنم.

دهیااا ان زحمااتکش، بازوشسااتگان کشااو ی و لشااگری،      -

فرهنگیاوی که مما کشان ااماال ومای شاود، قالیبافاان بامون      

بیمه، افرادی که کا منام ویساتنم و از حاماقل حراوا د آمام      

شامه اوام. همچناین کاا گران      برخو دا وم، به حال خاود  هاا  

ساختماوی از ترس قطع بیمه خود کا  دیگری ومی کننام کاه   

این موا د اای تاسخ دا د.د  حالی کود مو د ویااز کشااو زان   

گران می شود که محصونت آوها همچون سیا با حماقل ترین 

 قیمت به فروش می  سم.

د  تاذکر شا اهی فات: اکناون د  شارایط       :علي بختیارآقاي 

تاواویت از آن فر ات خلاق کنایت،      ریمی قرا  دا یت ولی میتح

هاا  ا کناا     دادن  هاا و یااس   که بروکراسای  ولی مشروط به این

بگذا یت و دولت بایم د  ایان باا ه باه  او ت اامی تصامیت       

 .بگیرد

ممکن است د  یاک موضاوای مامیران ادا ات موضاو   ا باه      

ه مرکز یاس ممیران کل یاس دهنم و آوها ویز همان موضو   ا ب

دهنم، این  ا کنا  بگذا یم. نز  اسات  یای  امهاو  د  ایان     

ها و کا آفریناان و   حوزه سازوکا ی مناسا د  و ر بگیرد. باوک

اوم برای مثال برای یک وا ، اواوی  ا  اواوان دچا  مشکل شمه

 .شود کننم و آن اوان واامیم می ها معطل می سال

هاای   بت به اتماا  طارح  د  یایان خطاب به وزیر و زش وس وی

تما  تذکر داد و از وزیر بهماشت، د مان و آموزش یزشکی  ویمه

 .ا  گلاایگاوی تواه کنم خواست که به بیما ستان آیت

د  تذکر شا اهی مامای شام:  ا حات      علیرضا سلیميآقاي 

بنموم آیا این آزادی بیاان و آزادی   ها  ا می اینستاگرامی اورالبی

 کننم؟ ان اداا میاطالاات است که آقای

وی خطاب به  یی  امهو  گ ت: یکبا  دیگر قاوون اساسی  ا 

گوییام    ا مطالعه کنیام. شاما مای    ۲۲و  ۲۱به خصو  ا ول 

برخی ا ول فر  و برخی ا اول ا ال هساتنم، د  حاالی کاه      

ا ول قاوون اساسی همگی ا ل است. ااال  کردیم کاه دووالام   

ود د  حاالی کاه   تصاویا وشا   FATF آو د کاه  ترامپ فشا  می

 .تصویا شود FATF آو د که ترامپ فشا  می

باا اارض تسالیت باه مناسابت        :مصطفي كواكبیدان آقاي 

)س( گ ت: به آقای تراماپ باه اناوان    شهادت حضرت فاطمه 

وماینمه مدل  د  کمیته حمایت از اورالب فلسطین می گویت 

دولت ترویستی آمریکا  ووماایی از معاملاه قارن  ا باه  ویاایی      

تبمیل خواهم کرد که این  ویا حماقل د  دو ه حکومت ترامپ 

 به واقعیت وخواهم ییوست.
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بات دو  اس نم ماه هت ملت سرافراز ایران به لطخ الهی از اوتخا

سرفراز بیرون می آینم به شریطی که مواوع مشا کت گساترده  

و  قابت امی د  سراسر کشو  از طر  برخی و شاعا هایی بار   

 الیه مشا کت داده وشود.

مصر  اوتخاباتی برخی از  ویکردها و شاعا های شاما د سات    

است، اما به خاطر دستمال چرا حاضاریم قیصاریه  ا باه آتاش     

م  حر  هایی که وزیر امو  خا اه بیان کرد اگار من او    بکشی

این باشم کاه خاا ج از برااا  ماذاکره اوداا  شاود، ماا آن  ا        

محکو  می کنیت، اما ایشان معترم است که د  چا چوب براا  

 امل می کنم.

یایاان الساه النای اماروز       د  : عبداترضا مصدري  آقاي دكتر 

 باا  کاه  بهمن ۰۰ ا  یو  و فدر دهه مراست د : گ ت مدل  ،

ی از طر  محکم یاسخ شاهم بود، خواهم مرد  میلیووی حضو 

ا مرا  ملت به یاوه گویی های ترامپ و همچنین تدمیم بیعت ب

 مع ت  هبری سکاوما  همایت و  حمت الهی خواهیت بود.

مدل  از یایه های ا لی حضو  مارد  د  تعیاین سرووشات و    

اساسی ترین  کن و ا  مرد  سان ی دینی است که با حضاو   

 حماکثری مرد  و با ح ظ وحمت و یکاا چگی و اخالا مما ی

 

 مواا خنثی کردن توطوه هاای دشامن مای شاود و ماونام      

 همیشه ملت ایران ییروز اوتخابات خواهنم بود.

وی از آقای دکتر امیری معاون یا لماوی  یی  امهو  ویاز باه   

 .خاطر حضو  مستمر  و من ت د  السات مدل  ، تشکر ومود

همچنین آقای مصری به دوبال تذکرات متعمد وماینامگان باه   

 آقای دکتر ظریخ، خطاب به آقای دکتر امیری معاون یا لماوی

 یی  امهو  ، اظهاا  داشات : دولات بیاویاه ای د  خصاو       

 اظها ات اخیر وزیر امو خا اه ا ایه ومایم.
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