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 خصوص   در علنی جلسه آغاز از پیش:  محمدباقر قالیباف دكترآقاي 

 اسوممی  شوصرا   مجلو   جلسه: داد تصضیح امروز غیرعلنی نشست

 و تلو   حادثه با ارتباط در غیرعلنی صصرت به صبح 8 ساعت از امروز

 تورور  در گذشوهه  تلو   حوصاد   و زاده فخر  شهید شهادت جانسصز

نمایندگان بوه ووصر    دانشمندان هسهه ا  و حادثه نطنز تشکیل شد.

ر این باره بحث کردند و ان شاءاهلل مصصبات و تصافقات جلسه مفصل د

غیرعلنی امروز در جلسات علنی این هفهه بوه اوومم موردو خصاهود     

 .رسید

اظهارات آقاي دكتر قالیباف ریاسیت مجلیس شیوراي    (9

 4اسالمي

گفوت: ایون روزهوا     ، زاده با اشاره به ترور شهید فخور   ایشان 

یکوی از اندیشومندان در حوصزه     دوباره با شهادت ناجصانمردانوه 

ا  و مدیران برجسهه دل مردو ایران به درد آمد و غموی   هسهه

منودان پیشورفت و عوزت کشوصر      سنگین بر قلب هموه دغدغوه  

  .گذاشهه شد

هوا  تورور بوه     دشمنان مردو ایران باز هم با اسوهفاده از شویصه  

 ترین رفهارها نشان دادند که از افزایش عنصان یکی از غیرانسانی

قدرت ایران به هراس افهادند و حذف دانشومندان موا را بورا     

  .مقابله با ملت برگزیدند

هوایی   مردو ایران بیش از چهار دهه است که با چنوین ضوای ه  

اند راه شهدا  خصد  رو بصده و تجربه ثابت کرده که تصانسهه روبه

بار نیز به دشومنان ثابوت    تر از گذشهه ادامه دهند و این را قص 

ا  جدیود بوه    زاده پنجوره  نند شهادت دکهر محسن فخر ک می

رو  پیشوورفت کشووصر بازخصاهوود کوورد و باعووث پشوویمانی ایوون 

  .ها  وقیح و حامیان آنها خصاهد شد تروریست

شصد مگر با واکنشی قص  کوه   اما دشمن جنایهکار پشیمان نمی

هم در مقابل خطاها  احهمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد 

  .ابت این جنایات از آنها انهقاو بگیردکند و هم ب

در همین راسها عموه بور انهقواو بازدارنوده از عواممن و آموران      

هوا و   وظیفوه هموه قوصا و سوازمان    ، زاده  شهادت شهید فخور  

نهادها  مربصوه است که تهدیود ایون ضوای ه اسوفنا  را بوه      

هوا  مخهلوا اقهصواد ،     فرصهی برا  قوص  شودن در عرصوه   

ا  تبدیل کنند و همچنین از فرسهادن  ی و هسههامنیهی، دفاع

هرگصنه سیگنال ض ا یا اعهمواد بوه سیسوهم سیاسوی آمریکوا      

  .پرهیز کنند

پوویش از ایوون گفهووه شووده بووصد کووه تدییوور بوورآورد دشوومن از  

محاسبات و اقدامات ایران ضورورتی انکارناپوذیر بورا  کواهش     

جوز بوا   فشارها بر مردو ایران است. این مهم میسر نخصاهد شد 

هایی که دشومن بوه     دار در حصزه ها  بلند و م نی برداشهن گاو

  .کند و درباره آنها نگرانی دارد آنها تصجه می

اما برخیی  امروز بیش از گذشهه این امر به اثبات رسیده اسوت  

وگوها و اظهارنظرها چه قبل و چه بعد از ترور حیاکی از   گفت

دشمن باال بردن  درک نکردن این نکته بدیهی است که از نظر

دست نیاز به مذاکره حاوی این پیام اشتباه است کیه اییران   

عزیز خدای ناکرده ضعیف اسیت و تویور دشیمن از اییران     

ای جز فشار اقتوادی بیشیتر و امنییت کمتیر     ضعیف نتیجه

  .نخواهد بود

هوا   برا  رسیدن به این هدف هرکداو از قصا، نهادهوا و سوازمان  

یز در حودود وظوایا و اخهیوار خوصد،     ا  دارند. مجل  ن وظیفه

آبان تصصیب کورد و در هموین جلسوه     31فصریت ورحی را در 

غیرعلنی امروز صبح به مجل  همان وور  موصرد بحوث قورار     

  .شاءاهلل در همین هفهه این ور  نهایی خصاهد شد گرفت و ان

این ور  باعث تقصیت صن ت و دسهاوردها  عملی دانشمندان 

ها را برا  ایران ایجواد   مینه عبصر از تحریمشصد و ز ا  می هسهه

هوا    هوا  دیگور دسوهگاه    کند. این قانصن در کنوار واکونش   می

ا  ایران، باعث بازدارندگی  مرتبط عموه بر احیا  صن ت هسهه

شوصد. همچنوین بوه     در مقابل دشمن و امنیت خاور مردو موی 

دهد که محاسباتش کاممً غلط بصده است و توا   دشمن نشان می

ها زیرپوا گذاشوهه عمول     ه ت هداتی که یکطرفه در رفع تحریمب

  .نکند، ایران نیز به ت هداتش عمل نخصاهد کرد

همچنین برا  دشمن روشن خصاهد شد جنایواتی کوه در ایون    

ایم، نه تنها اجمام داخلی برا  انهقاو از آنها را ایجاد  ها دیده ماه

  .ریدا  جهش خصاهد آف کنند، بلکه در برنامه هسهه می

ا   هایی که بوه صون ت هسوهه    قفل ، زاده به برکت خصن فخر 

شواءاهلل فوراهم خصاهود     ها ان زده شد باز و زمینه عبصر از تحریم

  .شد
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با اشاره به سوالروز شوهادت شوهید مودرس افوزود: شوهید        و 

اهلل مدرس مجاهد  وارسهه بصد کوه در عمول بوه وظوایا      آیت

ص  اصلی همه نماینودگان  نمایندگی و ف الیت به نفع مردو الگ

میرا  گرانقودر شوهید مودرس،     .در تمامی ادوار بصده و هست

آزادگی، تدین، وارسهگی و تمش بورا  منوافع موردو در هموه     

  .لحظات ایفا  وظایا نمایندگی است

خوصاهم از فرصوت    ضمن تبریک این روز از همه نمایندگان می

هوا    ناموه هفهه مجل  اسهفاده کرده و کارنامه شش ماهه و بر

رو  مجل  شصرا  اسممی را به اسهحضار مردو برسانند.  پیش

هوا و   امیدوارو در این هیواهص  تبلیدواتی، بوا تمواو محودودیت     

هوا  واق وی مجلو  در ایون مودت کصتواه        ها خروجوی  کاسهی

چندماهه پاسخی باشد به امید  که مردو به شوما نماینودگان   

 .بسهند و انهظار  که از مجل  دارند

نماینوده   دلیگوانی  درگذشت بورادر حسوین لی حواجی    یانپادر 

 .شهر و عضص هیأت رئیسه را تسلیت گفت شاهین

)اعاده ادامه رسیدگي به الیحه مالیات بر ارزش اوزوده (7

 شده از شوراي ظگهبا ( 

از موصاد   جهت تامین نظر شصرا  نگهبوان  اصمحات کمیسیصن

 به تصصیب رسید:( 56الی   13)

(، 41( میاده ) 3یراد شورای نگهبان در جیز) به منظور رفع ا-

حذف و « سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور »عبارت 

رعایت حکم این تبوره در طول اجرای قانون برنامه »عبارت 

نیز از انتهای این تبویره حیذف   « ششم توسعه الزامی است.

 .شد

(، عبیارت   42به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در ماده ) -

 .حذف شد« زمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سا»

(  42به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، بند ) الف ( ماده ) -

 :به شرح زیر اصالح شد

( از عوارض و جریمه های مربوط بیه   1۹%نود درصد )  -الف»

( این قانون پس  28( و بندهای ) ب ( و ) پ ( ماده )  7ماده ) 

ز وجوه اداره کل امور مالیاتی اسیتان  از واریز به حساب تمرک

بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری هیا، دهییاری هیا،    

اداره امور عشایر هر شهرستان ) سهم منیاطق عشیایری ( و   

فرمانداری های همان استان ) سهم روستاهای فاقد دهیاری ( 

( مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت  11۹توزیع و ده درصد ) 

به موجب دستورالعملی که براساس شاخوهای کشور واریز تا 

توسعه نیافتگی سه ماه پس از الزم االجرا شدن ایین قیانون   

شود و  توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تهیه می

 به توویب هئیت وزییران میی رسید بیین شیهرداری هیا،       

دهیاری ها، اداره امیور عشیایر شهرسیتان ) سیهم منیاطق      

 ی فاقیید دهیییاری ) بییه حسییاب   عشییایری ( و روسییتاها 

 «.فرمانداری ها ( توزیع گردد

(  42به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در بند ) ب ( ماده ) -

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها » ( آن، عبارت  1و تبوره ) 

 .حذف شد« 

حسب » ( شورای نگهبان ، عبارت 11با توجه به تذکر ردیف)-

« حسب مورد  واجد شیهرداری » به عبارت « مورد شهرداری

 اصالح شد.

( ماده  5( و )  4به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبوره ) -

 .( حذف شد 42) 

(  42( ماده )  %به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبوره ) -

 :به شرح زیر اصالح شد

سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفنید کیه    -%تبوره»

ده را حداکثر تیا پیانزدهم میاه بعید بیا      وجوه موضوع این ما

 ( بییه حسییاب شییهرداری هییا،  111۹تخویییص صددرصیید ) 

دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرسیتان و فرمانیداری هیا )    

 «.روستاهای فاقد دهیاری ( واریز نمایند

 .( حذف شد 43به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ) -

( ماده  1در ذیل تبوره ) به منظور تامین نظر شورای نگهبان -

عییوارض »بییه عبییارت « عییوارض آلییودگی»(، عبییارت  44) 

 .اصالح شد« آالیندگی

( و جیدول   45به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، میاده )  -

 .ذیل آن حذف شد

(  48به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبیان، در میاده )   -

ذف حی « سازمان شهرداری ها و دهیاری هیا کشیور   »عبارت 

 .شد
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(  %4به منظور رفع ایراد شورای نگهبیان، در ذییل میاده )    -

هزینه های نییروی  »به عبارت « هزینه های پرسنلی»عبارت 

 .اصالح شد« انسانی

( حذف  51به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبان، ماده ) -

 .شد

 .( حذف شد 51به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ) -

ایراد شرعی شورای نگهبان )مندرج در نامیه  به منظور رفع -

(، یک ماده به %%13/  5/  %2مورخ  %%/  112/  221%1شماره 

 .مکرر ( به انتهای فول نهم الحاق شد 52عنوان ماده ) 

دولت موظف است از محل منابع حاصیل از   -مکرر 52ماده »

( ایین قیانون،    7مالیات دریافتی سهم خود موضیوع میاده )   

های نقدی پرداختی به هیر فیرد تحیت     وع کمکساالنه مجم

هیای   پوشش نهادهای حمایتی را عیالوه بیر سیایر افیزایش    

سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افیزایش  

داده و به منظور جبران مالییات درییافتی بیه افیراد میذکور      

پرداخت نماید. نهادهای حمایتیمیذکور مکلفنید نسیبت بیه     

ازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و شناسایی اشخاص نی

آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایید. دسیتورالعمل   

اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و 

االجرا شیدن   نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از الزم

این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری 

ن بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی)ره( تهیه سازما

 «..رسد  و به توویب هیئت وزیران می

( به شرح زیر  53به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ) -

 :اصالح شد

وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی  -53ماده »

 استان ها برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابالغ

عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای میواردی از قبییل   

اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغیات معیابر و فهیاهای    

شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح هیای  

توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجع 

 «.ذیربط اقدام نماید

(  1به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبیان، در تبویره )   -

 .حذف شد« شوراهای اسالمی و»( عبارت  53ماده ) 

 ( میاده  2به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در تبویره )  -

شوراهای »جایگزین عبارت « ربط مراجع ذی»( عبارت  53)  

 .شد« اسالمی شهر و بخش

( ، 54ای نگهبان ، در ماده )( شور12با توجه به تذکر ردیف )-

قیانون   » به عبیارت  « قانون مالیات بر ارزش افزوده »عبارت 

 اصالح شد.« 17/2/1387مالیات بر ارزش افزوده مووب 

( به شرح 55به منظور رفع ایراد  شورای نگهبان، صدر ماده )-

 زیر اصالح شد:

اجرای احکام این قانون نیافی اجیرای احکیام و     -55ماده » 

 «ات ذیل نیست.مقرر

( ماده 1( شورای نگهبان، در بند )13با توجه به تذکر ردیف )-

 حذف شد. ( « 52و بند )ب ( ماده )» ( عبارت 55)

( حذف  55( ماده )  3با توجه به ایراد شورای نگهبان، بند ) -

 .شد

( میاده  12( شورای نگهبیان ، در بنید )  14با توجه به ردیف )-

» بیه عبیارت   « ( قانون 28ماده ) (5تبوره )» ( ، عبارت 55)

 اصالح شد.« ( قانون 28( بند )الف( ماده )5تبوره )» عبارت 

( شیورای نگهبیان ، در بخیش    15با توجه به تیذکر ردییف)  -

ماده »جایگزین عبارت « -%23تبوره ماده » الحاقی ، عبارت 

 شد.« -23%

(  244( میاده )   2به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، بند ) -

( بیه شیرح زییر     51انون مالیات های مستقیم، ذیل ماده ) ق

 :اصالح شد

یک نفر نماینده به انتخاب رئیس قیوه قهیاییه از مییان     -2»

اشخاص بویر و مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت 

 «.که برای مدت سه سال منووب می شود

ل  و  رعایت اصو»به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، عبارت -

( جیایگزین میاده   244( ماده )2در تبوره )« و قواعد اسالمی

 ( حذف شد.51( قانون مالیات های مستقیم، ذیل ماده )244)

 ( میاده   5به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در تبویره )  -

رئیس کیل دادگسیتری   »( عبارت 51( جایگزین ماده ) 244) 

 .اصالح شد« رئیس قوه قهاییه»به عبارت « استان

 ( میاده   7به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در تبویره )  -

رئیس کیل دادگسیتری   »( عبارت 51( جایگزین ماده ) 244) 

 .اصالح شد« رئیس قوه قهاییه»به عبارت « استان

 .( حذف شد 54به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ) -

 .د( حذف ش 55به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ) -

آیی  ظامیه   931)طبق ماده وقره طرح ( 9) اعالم وصول( 3

 داخلي مجلس(

( قانصن آیین نامه داخلوی  18الحاق یک تبصره به ماده ) ور -

 مجل  شصرا  اسممی
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مواه دو   آبان ۸8پیش از این نمایندگان در جلسه علنی  توضیح4

فصریووت ایوون ووور  کووه مربووصط بووه افووزایش سووقا عضووصیت  

ها  تخصصی اسوت را تصوصیب کورده     صننمایندگان در کمیسی

بصدند، اما جزییات این ور  در جلسه علنوی پونجم آمرمواه بوا     

 .رو شد مخالفت نمایندگان روبه

 31۵نفر از نمایندگان تقاضا کردند که ماده  6۵برهمین اساس 

نامه در مصرد این ور  اعمال شوصد و در صوصرت مصافقوت     آیین

کوار مجلو  شوصرا     نمایندگان این وور  مجوددا در دسوهصر    

 .اسممی قرار گیرد که نمایندگان با آن مصافقت کردند

 (تقاضاي دو ووریت براي یک وقره طرح یک ووریتي4

 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها -

(،  پووو  از اظهوووارات یکوووی از مهقاضووویان)آقا  موالنوووصر  

آقایوان  ( و مصافقین)آقایان کریمی قدوسی و صباغیانمخالفین)

(، تقاضا  دو فصریت ور  مزبصر به تصوصیب  و خضریان نبصیان 

 رسید.

 4يخالصه اظهارات آقاي ذوالنور

مجهبی موالنصر  رئی  کمیسیصن امنیت ملی و سیاست آقا  

( در جلسه علنوی  99آمر ماه  9خارجی مجل  امروز )یکشنبه 

و در تشریح ور  دو فصریهی اقوداو راهبورد  بورا  مقابلوه بوا      

الحواقی اظهوار داشوت:      و لدص اجرا  پروتکلها  آمریکا  تحریم

بوصده و وورف    6+3برجاو دو ورف داشت کوه یوک وورف آن    

دیگر آن جمهصر  اسممی ایران است؛ جمهصر  اسممی تمواو  

ت هدات برجامی خصد را از صفر تا صد انجواو داده و گزارشوات   

مه دد و مکرر مدیرکل آژان  بین المللی انورژ  اتموی اعومو    

ه جمهصر  اسممی تمامی ت هودات خوصد را اجورا    کرده است ک

 .کرده است

ها  مقابل ما که یکی از آنها آمریکا بصد، کوار    مهأسفانه ورف

ها  بانکی به صصرت کاغذ  لدص شد ولوی سوایه    کرد که تحریم

 و کورد  حفو    سنگین تهدید و تحریم را بر نظاو بانکدار  دنیا

 .نشد برداشهه تحریمی هیچ عمم

ره به خروج آمریکا از برجام اظهار داشیت: رئییس   با اشا وی

از  5+1جمهور اعالم کرد که مزاحمی از برجام خیارج شید و   

شد؛ از کرامات شیخ ما چه عجیب،   1+4این به بعد تبدیل به 

آموز دبسیتانی   شیره را خورد و گفت شیرین است و هر دانش

 4+1بعد از خروج یک کشور تبیدیل بیه    5+1داند که  هم می

 .ودش می

آیا مزاحمی رفت که برجام راه خود را ادامه دهد یا زمانی که 

برداری جمهوری اسالمی رسیدیم، از برجام خارج شد  به بهره

مزاحمت برای عدم اجیرای   که به تعهداتش عمل نکند و عمالً

 .تعهدات سایر شرکا ایجاد کرد

و  افزود: اتحادیه اروپا حاضر به پرداخت هزینه نشود و وبو    

شرم و قصانین، جمهصر  اسممی نیز باید از مسویر رفهوه   عرف، 

 8باز گردد، لذا ور  تجدیدنظر در ایون مسویر تودوین شود و     

و اصومحات   NPT ورحی که دوسهان در رابطوه بوا خوروز از   

برجوواو داشووهند، تجمیووع شوود. همچنووین جلسووات مه وودد    

کارشناسی با حضصر آزاد نماینودگان و صواحب نظوران برگوزار     

انورژ    سوازمان  هوا،  پژوهش مرکز مجل ، نظران صاحب شد. 

اتمی، وزارت امصر خارجه، سوااه، سوهاد کول نیروهوا  مسولح،      

وزارت اومعات و دسهگاه ها  مخهلا دعصت شودند و نهیجوه   

 .ماده ا  فصق شد 9جلسات مه دد ور  

به تفاوت این ور  با ور  ها  دیگر اشواره کورد و گفوت:    و  

ردن ت هداتی که تاکنصن اجورا  این ور  مسیر  برا  ت طیل ک

جورو انگوار     9کرده ایم، پیش بینی شده و در پایان نیز ماده 

شده است تا این قانصن ضمات اجرایی داشهه باشود. همچنوین   

گانه کاهش تحریمات برجامی را دولوت تصوصیب و    6گاو ها  

ابمغ کرد، اما اوالً برخی از گاو هوا بوی خاصویت اسوت و دومواً      

گاو ها اصمً اجرایی نشدند و مجل  نموی تصانود   برخی دیگر از 

ورود و مطالبه گر  کند، اموا اگور خوصد مجلو  بورا  دولوت       

تکلیا ت یین کند، هر نماینوده ا  بوه مبابوه جوزء از کول یوا       

نمایندگان و کلیت مجل  می تصاند اجرا  تکالیا را از دولوت  

 .مطالبه کند

 8یوک توا    در این ور  جرو انگار  شده و درجات مجوازات از 

 7تا درجه  1که در قانصن مجازات اسممی آمده، کا آن درجه 

سال زندان و سایر مجازات ها را دارد، به عنصان ضمانت  ۸۵که 

این ور  پیش بینی شده است، برا  اعمال درخصص  افراد  

که امهنام یا اسهنکاف یا ممان ت از اجرا  این قانصن دارند، لوذا  

 .ریا شده استضمانت اجرایی برا  آن ت 

عنصان این ور  نیز با تدییراتی روبرو شوده اسوت، نماینودگان    

چند هفهه گذشهه بررسی آن را به صصرت یوک فصریوت تاییود    

کردند و پ  از آن نیز جلسات کارشناسی سنگین بوه دف وات   

برگزار شد و تدییرات و اصمحاتی صصرت گرفت و با تصجوه بوه   
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، موردو مطالبوات و   شهادت شهید عزیزمان محسن فخر  زاده

 .درخصاست هایی از مجل  دارند

با اشاره به مصافقت نماینودگان بوا    ، هر قالیباف آقا  دک توضیح4

بررسی دوفصریت ور  اقداو راهبرد  برا  لدص تحریم ها گفت: 

ان شاهلل این ور  در نشست آتی مجلو  موصرد بررسوی قورار     

صون ت   خصاهد گرفت تا در حقیقت هم کشصر در بُ د امکانوات 

هسهه ا  تقصیت شده و هم جلص  یواوه گوصیی هوا و اقودامات     

 .تروریسهی دشمنان گرفهه شصد

 

(تذكرات كتبي ظمایندگا  به رییس جمهیور و  مسیلولی    5

 اجرایي كشور

 مورد(9)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

ضرورت  :پیرانشهر و سردشتمردو حسین پصر نماینده آقا  -3

رموانی مصودومان شویمیایی شهرسوهان     تصجه به دغدغه ها  د

 .سردشت و احدا  و تجهیز کلینیک برا  آنها

 تییذکرات کتبییی بییه  مسییئولین اجرایییی کشییور  -ب 

 مورد(72)
 

 تعداد دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی

 3 نفت 6 آمصزش  و پرورش

 6 فرهنگ و ارشاد 5 راه و شهرساز 

 3 ارتباوات 3 اقهصاد و دارایی

 3  اونت 1 نیرو

 3 ورزش 3 علصو

   ۸ جهاد کشاورز 

 قرائت بیاظیه(5

 شوهید  تورور  نمایندگان مجل  شصرا  اسممی وی بیانیه ا  

 را محکصو نمصدند:    زاده فخر  محسن

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مَون  فَمِونهُم  ۖ  مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقصا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ »

 تَبدیلًاپ بَدَّلصا وَما ۖ   یَنهَظِرُ مَن مِنهُموَ نَحبَهُ ۖ  قَضى

از میان مصمنان مردانی هسهند که به آنچه با خدا عهد بسوهند،  

صادقانه وفا کردند؛ برخی از آنها به شهادت رسیدند و برخوی از  

 «آنها در انهظارند و هرگز عقیده خصد را تبدیل نکردند.

صرمان، شوهید  فاج ه تل  ترور دانشمند هسهه ا  و دفاعی کشو 

دکهر محسن فخر  زاده که سالیانی دراز، عمر با برکت خصد را 

در مسیر اعهم  فنی، دفاعی و نظامی جمهصر  اسممی ایوران  

به خصص  در عرصه هسهه ا  صرف نمصد، تمامی مردو ایوران  

 را داغدار کرد.

دست رژیم آدمکش صهیصنیسهی در این جنایوت بوزرک کوامم    

صامل این رژیوم سوروانی از در  آنکوه    آشکار است و اگرچه ع

دانش هسهه ا  مدت ها است بوصمی و در مهون و دل هوزاران    

جصان دانشمند ممهاز و نخبه تا ابد ماندگار شده است، اما قط ا 

تاوان این وقاحت خصد را بوه نحوص مقهضوی پرداخوت خصاهنود      

 نمصد.

آنچه در این مقطع، این جنایهکاران بشر  را تا این حد گسهاخ 

مصده سیطره تفکر  خسارت بار در میان ب ضی از دولهمردان ن

است که فکر می کنند با گفت و گوص و ت امول بوا اربابوان ایون      

نجوار  ه جنایت پیشگان، جمهصر  اسممی نزد آنها نرمال و بوه 

تلقی خصاهد شد و لذا باید از هرگصنه عملی که آنهوا را ناراحوت   

 کند پرهیز نمصد.

کار  ها  سالیان اخیر آمریکا، اسورائیل  اما تجارب ترور و خراب

و سایر هم پیمانانشان در کشصر موا کوه مهأسوفانه عمودتا هوم      

بدون پاس  مهصازن باقی مانده است نشان داد که این تفکور توا   

چه حد غلط و خطرنا  است. خطرنا  از این بابت کوه بسوط   

آن اتفاقا دشمن را بسیار جسوصرتر از هور زموان دیگور کورده و      

ا وارد تنش ها  بی سوابقه نموصده کوه حوداقل از ب ود      کشصر ر

 جنگ تحمیلی تا کنصن بی سابقه بصده است.

مجل  شصرا  اسممی به عنصان صدا  ملوت، اعومو موی دارد    

که این انف ال ها  پی در پی برا  ایران اسممی ارمدوانی جوز   

حصاد  بیشهر، تونش هوا  عمیو  تور و ضوربات دردنوا  تور        

ی چنین جنایهی پاس  فصر  و پشویمان  نخصاهد داشت و مقهض

 کننوده ا  اسوت کووه بههورین آنهوا احیووا  صون ت درخشووان     

هسهه ا  کشصرمان از وری  پایان اجرا  داوولبانوه پروتکول    

الحاقی و جلوصگیر  از اداموه رژیوم هوا  بازرسوی بوی سوابقه        

 .سازمان انرژ  اتمی می باشد

خ نبه میور شی سیه    روز اعالم ختم جلسه، جلسه آینده(2

 صبح 2445ساعت  99/9/9399
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