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 سَمسال  – یاصدّندٍسُ 

 

 12/7/1401 شٌثِسِ  سٍص– (239)  ًْن ٍ سي  ٍ دٍیست   جلسِ علٌي
 

 (اظٟبسات آلبی دوتش لبِیجبف سیبػت ٔحتشْ ٔجّغ ؿٛسای اػالٔی1
 

 اػتٕذبد  اخذز سیی  جٟت تٕبػی ، وبس ٚ سفبٜ اجصاٞذی ٚفب ثشای تلذی ٚصاست تؼبٖٚآلبی دوتش ثشسػی ثش٘بٔٝ ٚ كالحیت (2

 136سای ، هَافق  272)ٍصیش پیشٌْادی هَفق تِ اخز سای اص هجلس شَسای اسالهي ًگشدیذ. ًتیجِ سای گیشی: کل آسا هاخَرُ 

 سای( 9سای، هوتٌع  125سای، هخالف 
 

)پس اص اسایهِ  نٌهذ   وـٛسوُ  1441( ٔبدٜ ٚاحذٜ لبٖ٘ٛ ثٛدجٝ ػبَ 7) ( 1ٚالیحٝ اكالح تجلشٜ ٞبی )( ادأٝ سػیذٌی ثٝ 3

 پیشٌْاد، اداهِ تحث تِ جلسِ آیٌذُ هَکَل گشدیذ.(
 

تِ علت عهذم ًتیجهِ    )نٌذ هَسد اًتخاب اعضای ًاظش دس هجاهع ٍ شَساّا هطشح ٍ (ا٘تخبة اػضبی ٘بظش دس ؿٛساٞب ٚ ٔجبٔغ 4

 .(،  ًتیجِ سای گیشی دس جلسِ آیٌذُ اعالم خَاّذ شذسای گیشی تا پایاى جلسِ اهشٍص،  
 
 
 

 

 تزوشات آییٗ ٘بٔٝ  ای، تزوشات ؿفبٞی ٚ اخطبس لبٖ٘ٛ اػبػی( 5

 

 صثح 7:45 ساعت  17/7/1401شٌثِ هَسخ یک آیٌذُجلسِ  ( اػالْ ختٓ جّؼٝ ،6
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(اظْاسات آقای دکتش قالیثاف سیاست هحتشم هجلهس  1

 شَسای اسالهي:

اتتذا ػشم  گفت: دس ، دس ًٌق پیؾ اص دػتَس خَد ایـاى

تِ هحوش سئیغ هحتشم روَْسی اػالهی ایشاى  خیشهقذم داسم

رٌاب آقای دکتش سئیؼی ٍ ّوشاّاى ایـاى کِ اهشٍص هْواًاى 

هزلغ ؿَسای اػالهی تشای هؼشفی ٍ دفاع اص ٍصیشپیـٌْادی 

 کاس، تؼاٍى ٍ سفاُ ارتواػی ّؼتٌذ.

ّوچٌیي تشای فشاسػیذى ػالشٍص ؿْادت یاصدّویي اختش تاتاک 

حؼي ػؼکشی)ع( ػشم تؼلیت ٍ  اهاهت ٍ ٍالیت حوشت اهام

تؼضیت داسم ٍ ّوچٌیي پیـاپیؾ آغاص اهاهت حوشت ٍلی 

ػلش)ػذ( سا تِ آحاد هؼلویي، ؿیؼیاى ایي حوشت ٍ تِ ػوَم 

ػذالت رَیاى ٍ حقیقت ًلثاى ػشاػش رْاى ػشم تثشیک ٍ 

 تٌْیت داسم.

ٍظیفِ تٌذُ اػت کِ تِ ایي ًکتِ اؿاسُ کٌن ٍ هشٍسی هی داًن 

 دس سّثشی هؼظن هقام گزؿتِ سٍص فشهایـات تیاى کٌن کِ 

 دس سٍؿٌگشاًِ تیاًات افؼشی، داًـزَیاى دٍسُ پایاى هشاػن

ى ػخٌاًی تؼیاس حکیواًِ ٍ ایـا ٍ تَد حؼاع ؿشایي

َّؿوٌذاًِ ٍ دقیق هٌشح کشدًذ ٍ یکثاس دیگش هشصتٌذی هیاى 

 هشدم ٍ آؿَتگشاى سا هـخق فشهَدًذ.

ق ؿذ ٍ ایـاى هؼیش ٍظایف ها هخلَكا خَاف راهؼِ هـخ

دسػت سا تِ ّوِ ػالقِ هٌذاى ایشاى اػالهی ٍ اًقالب اػالهی 

 هـخق کشدًذ ٍ تکلیف ّوِ ها هـخق اػت.

اهیذٍاسم ّوِ ها تتَاًین تِ ػوت ایشاًی قَی تشای پیادُ ػاصی 

ّویي سٌّوَدّای حوشت آقاا ٍ دس هقاتاد دؿاوٌاًی کاِ دس     

ػپش کشدًذ تیاػتین  هقاتد اًقالب اػالهی ٍ ایشاى ػضیضها ػیٌِ

 .ٍ هخد گزؿتِ ًقـِ دؿوٌاى سا ًقؾ تشآب خَاّین کشد

صاّهذی ٍفها   آقای دکتش تشسسي تشًاهِ ٍ صالحیت (2

 جْت ، کاس ٍ سفاُ اجتواعي تشای تصذی ٍصاست تعاٍى

 اعتواد اخز سأی
پغ اص لشائت ٌذضاسؽ وٕیؼذیٟٛ٘بی اجتٕذبػی ٚ آٔذٛصؽ ٚ     

یبػذذت ٔحتذذشْ س  ثیب٘ذبت  ، ثٟذاؿذذت ٚ دسٔذذبٖ ٚ تحمیمذبت 

اظٟبسات ٔخبِفیٗ، ٔٛافمیٗ ٚ آلبی دوتذش صاٞذذی   ، جٕٟٛسی 

ٚصیش پیـٟٙبدی ٔٛفك ثٝ اخذز سای اص ٔجّذغ ؿذٛسای     ٚفب، 

 اػالٔی ٍ٘شدیذ.

سای،  136سای ، ٔٛافذك   272 کد آسا هااخَرُ  ًتیجِ سای گیشی:

 سای 9سای، ٕٔتٙغ  125ٔخبِف 

 

 کویسیَى اجتواعي: ًظش ًْایي

 َ هی تشًاهاِ ٍصیاش پیـاٌْادی ٍ اًٌثاا      تشسػی هؼیاسّای ػوا

تشًاهِ ّای ایـاى تا اػٌاد تاالدػتی، رلؼات هٌؼقذُ دس هحاد  

کویؼیَى ٍ تَهیحات ؿفاّی ٍصیش تَیظُ دس صهیٌاِ هقاتلاِ تاا    

فؼاد ٍ ساًت ٍ اًتلااب اؿاخاف ٍاراذ كاالحیت دس ػاٌَح      

هااذیشیتی ٍ سػاایذگی تااِ دغذغااِ ّااا ٍ هـااکالت هااشدم دس   

ا دس صهیٌِ ّای حشفاِ آهاَصی، ایزااد    ؿْشػتاى ّا ٍ اػتاى ّ

اؿتغال، تَػؼِ پَؿؾ تیوِ، تقَیت ٍ تَاًوٌذػااصی كاٌذٍ    

ّای تاصًـؼتگی ٍ تْثاَد هؼیـات تاصًـؼاتگاى ٍ هؼاتوشی     

تگیشاى، سفغ تیکاسی ٍ فقش هٌلاق دس کـاَس، تقَیات ٍ تَػاؼِ     

تؼاًٍی ّا تَیظُ دس فشآیٌذ تَلیذ، ٍ ... هـشٍى تش اراشای کاهاد   

ؿاذُ دس ایاي گاضاسؽ، کویؼایَى ارتوااػی       هَهَػات تؼْذ

كالحیت رٌاب آقای هحوذ ّاادی صاّاذی ٍفاا سا تاِ هٌظاَس      

تلذی ٍصاست تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی سا احشاص ٍ تشًاهِ ّای 

ایـاى سا تشای تلذی ٍصاست تؼااٍى، کااس ٍ سفااُ ارتوااػی تاا      

 .اکخشیت آساء هٌلَب اسصیاتی ًوَد

 :حقیقات  آهَصش ، ت کویسیَى ًظش ًْایي

تشسػی تشًاهِ ّای پیـٌْادی رٌاب آقاای دکتاش صاّاذی ٍفاا     

ًـاى هی دّذ کِ ایـاى اص تؼلي ًؼثی تاش هؼاائد اقتلاادی    

هشتثي تا حَصُ ٍصاست تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی تشخَسداس هی 

تاؿٌذ ٍ تا ػٌایت تِ ایٌکِ ٍی داسای پیـیٌِ هٌاػاة اص رولاِ   

 ٍ داسایای ٍ ػاَاتق ػلوای دس     هؼاًٍت دس ٍاصست اهَس اقتلاادی 

حَصُ اقتلاد ّؼتٌذ، دس ًْایت تا تَرِ تِ تؼْذ ایـااى رْات   

اّویت تیـتش تِ گؼتشؽ هْاست آهَصی دس راهؼِ، تَرِ ٍیظُ 

تِ ػاصهاى آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای کـَس ٍ ارشای کاهد قااًَى  

   ِ ای ٍ هْاااستی،  ًظااام راااهغ آهااَصؽ ٍ تشتیاات فٌاای، حشفاا

ا پیـٌْاد تلذی ایـااى تاشای   کویؼیَى هي حیج الوزوَع ت

 .پؼت ٍصاست تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی، هَافقت ًوَد

 :تْذاشت ٍ دسهاى   کویسیَى ًظش ًْایي

کویؼیَى تْذاؿت ٍدسهاى هزلاغ ؿاَسای اػاالهی هتؼاقاة     

 ِ ّاای   تشسػی هَهَع كالحیت، اًٌثا  هذاسک، ػَاتق ٍ تشًاها

 ٌ ثیاق آًْاا تاا    ٍصیش پیـٌْادی تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتوااػی ٍ ت

اػٌاد تاالدػتی، ؿایؼتگی رٌااب آقاای دکتاش هحواذ ّاادی      

صاّذی ٍفاا تاشای تلاذی هؼاتَلیت ٍصاست تؼااٍى کااس سفااُ        

ارتواػی سا احشاص ًواَد ٍ تاشای ایـااى دسكاَست کؼاة سای      

اػتواد دس كحي ػلٌی هزلغ ؿَسای اػالهی آسصٍی هَفقیات  

 ًوایذ. هی
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 تشم جوَْسی:تیاًات آیت اهلل دکتش سئیسي سیاست هح

دس رشیااى  هحتاشم  سئایغ روْاَس    ، سئیؼی رٌاب آقای دکتش

تشسػی كالحیت ٍصیش پیـٌْادی تؼاٍى، کاس ٍ سفااُ ارتوااػی   

ثبیذ ثشای ٔشدْ ثبثلیشت، صٔبٖ ؿٙبع، دؿذٕٗ  اظْاس داؿت: 

ؿٙبع ٚ فٟیٓ، ؿبوش خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ ثبؿیٓ وٝ حمیمتذب  جّذٜٛ   

ػی خذٛد سا دس  دیٍشی اص ثلیشت، صٔبٖ ؿٙبػی ٚ دؿٕٗ ؿٙب

  ٝ ْ   حٛادث اخیش ٘ـبٖ داد٘ذ ٚ دؿٕٙبٖ سا دس ایذٗ فتٙذ  ٘بوذب

 .ٌزاؿتٙذ

ثبیذ ؿىشٌضاس خذاٚ٘ذ ثبؿیٓ وٝ ٞذایت ٞبی أذبْ ٚ سٞجذشی   

ٕٞٛاسٜ ٔٛسد تٛجٝ ٔشدْ اػت ٚ حضذٛس ٔیّیذٛ٘ی ٔذشدْ دس    

خیبثبٖ ٞب، حضٛس دس كحٙٝ ٚ اػالْ ٔٛضغ، حمیمتب  دؿذٕٗ سا  

ٞذایت ٞبی حىیٕب٘ذٝ سٞجذشی   ٘بوبْ ٌزاؿت ٚ الصْ اػت ثٝ 

ٔؼظٓ ا٘مالة دس سٚص ٌزؿتٝ اؿبسٜ وٙٓ وٝ تحّیُ جذبٔؼی اص  

 حٛادث اخیش اسائٝ فشٔٛد٘ذ.

سئیغ جٕٟٛسی وـٛسٔبٖ ثب ثیبٖ ایٙىٝ ٔمبْ ٔؼظذٓ سٞجذشی   

دِیُ فتٙٝ ٞب سا ػّیٝ وـٛس ٚ ا٘مذالة ثیذبٖ ٕ٘ٛد٘ذذ، ٌفذت:     

كحجت ٞبی سٞجشی ثشای ٕٞٝ ا٘ؼبٖ ٞذبی فٟذیٓ ٚ كذبحت    

ت لبثُ دسن ٚ اػتفبدٜ ثٛد ٚ ایـذبٖ تحّیذُ وشد٘ذذ ٚ    ثلیش

اؿبسٜ ٕ٘ٛد٘ذ وذٝ رذشا دؿذٕٙبٖ ٔٙجّٕذٝ آٔشیىذب ٚ سطیذٓ       

كٟیٛ٘یؼتی ػّیٝ ّٔت ٔب ٚ ػّیٝ وـٛس ٚ ا٘مالة ٔب تٛطئذٝ ٚ  

ثّٛاػبصی ٔی وٙذذ. سٞجذشی ػّذت آٖ سا پیـذشفت وـذٛس      

 فشٔٛد٘ذ.

دؿٕٗ ٕ٘ی خٛاٞذ پیـشفت ٔب سا ثجیٙذ ٚ ایٗ ٘ىتذٝ ٔحذٛسی   

د وٝ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ثٝ آٖ اؿذبسٜ فشٔٛد٘ذذ ٚ حمیمتذب     ثٛ

دِیُ خـٓ دؿٕٗ اص وـٛس ٚ ّٔت ٔب آٖ اػت وٝ آٟ٘ذب ٔذی   

ثیٙذ وٝ ػّی سغٓ ٕٞٝ تحشیٓ ٞب ٚ تٟذیذذٞب، ٔذب دس ٔؼذیش    

پیـشفت لشاس داسیٓ ٚ ثٝ ٕٞٝ ٔٛا٘غ ایجبد ؿذٜ تٛػط دؿٕٗ 

ثی تٛجٟیٓ. دسػت اػت وٝ وـٛس داسد تالؽ ٔی وٙذ ثذشای  

غ تحشیٓ ٞب ثٝ كٛست ػبدال٘ٝ ٚ ػضتٕٙذا٘ٝ ٚ اص طشفی تالؽ سف

ٔی ؿٛد دس جٟت خٙخی ػبصی تحشیٓ ٞب ٚ احؼذبع دؿذٕٗ   

ایٗ اػت وٝ فـبسٞبی حذاوخشی ثذٝ كذٛست ٔفتضذحب٘ٝ ای    

 ؿىؼت خٛسدٜ ٚ ایٗ سا ثش صثبٖ ٘یض جبسی ٔی وٙٙذ.

دؿٕٗ سػٕب  ٔی ٌٛیذ وٝ تحشیٓ ٞب وبسػبص ٘جٛدٜ ٚ ایٗ جذبی  

داسد، أب ایٗ پیـشفت ٞب وٝ ثبػج خـٓ دؿذٕٗ  ؿىشٌضاسی 

ؼضی اص ایبِت ٞذبی آٔشیىذب دس ٚضذؼیت    ث ؿذٜ اػت ٚ أشٚص

 لشٔض ثٝ ػش ٔی ثش٘ذ ٚ دس ؿشایط ثحشا٘ی ٞؼتٙذ.

 ؿاشایي اتاتال ٍ فااَت تاِ حااذاقد هوکاي سػاایذُ اػات، آًْااا      

 2ؿاشکت تاِ كاَست هؼاتقد ٍ      4ؿشکت ایشاًی،  6هی تیٌٌذ 

دیگش هَفق ؿذُ اًذ تَلیذ ٍاکؼي ؿشکت تا ّوکاسی کـَسّای 

داؿتِ تاؿٌذ کِ اهشٍص تِ رای ٍاسد کٌٌذُ، كادسکٌٌذُ ّؼتین 

 کِ یک هَفقیت اػت.

دؿوي های خَاػات ّواِ صًاذگی هاا حتای آب خاَسدى تاِ         

قشاسداد، تشرام ٍ هؼألِ تحشین ّا تٌذ ؿاَد اهاا های تیٌاذ کاِ      

اهشٍص، ػلیشغن کوثَد ًاضٍالت آػاواًی دس هٌااًق هختلفای اص     

ـَس، دس رْت هذیشیت آب تالؽ ؿذُ ٍ ٍهؼیت ًشح ّاایی  ک

ػالِ تَد ظشف چٌاذ هااُ تاِ دػات      4تا  3هخد خَصػتاى کِ 

رَاًاى تشٍهٌذ ٍ هشدم خَصػتاى، ایي اػتاى آب ؿشب خاَد سا  

 حد کٌذ ٍ تشخی ًقاى ّن دس حال حد ؿذى اػت.

ػالِ آب ّوذاى ًیض ظشف چٌذ هاُ اًزام ؿذ کِ ًی  77ًشح 

ِ تْشُ تشداسی هی سػذ. آب دس کشدػتاى ٍ ػاٌٌذد  ایي سٍصّا ت

ظشف هاُ آیٌذُ ًی ًشحی کِ ػال ّاا تاَد هاشدم کشدػاتاى     

چـن اًتظاس آى تَدًذ دس حال حد ؿذى اػت کِ ایي هَهاَع  

دس ًقاى هختلاف دیگاش کـاَس ًیاض دس حاال سن دادى اػات ٍ       

 دٍلت پیگیشی هی کٌذ تا ًگشاًی هشدم سفغ ؿَد.

ؼیت تاش  کـاَس، گفات: پایؾ اص ایاي      دس اداهِ تِ ٍها  ایـاى

قٌؼی ّای هکشس تش  هشدم سا آصاس هی داد اها اهشٍص ؿشایي تاِ  

گًَِ ای ؿذُ کِ ػالٍُ تش آغاص تِ کاس ًیشٍگاُ ّاای هاَسد ًیااص    

ّضاس هگاٍات تش  هاَسد   35کـَس، ایي هَهَع حد ؿذُ اػت. 

ّاضاس   6ًیاص تَد کِ تشًاهاِ سیاضی ؿاذ ٍ پاشٍطُ آى آغااص ؿاذ.       

ت ًیض تِ ؿثکِ تش  افضٍدُ ؿذ تا راایی کاِ قٌؼای تاش      هگاٍا

خاًگی ًذاؿتین ٍ تش  كٌایغ ٍ کـاٍسصی ًیض هذیشیت ؿاذ تاا   

 کاس تذٍى هـکد دًثال ؿَد.

 دس اداهااِ تااا تیاااى ایٌکااِ آًْااا ٍهااؼیت گاااص سا هاای تیٌٌااذ،  -

اظْاس داؿت: فقي چٌذ دسكذ هاًذُ تا ؿثکِ ػشاػشی گااص تاِ   

دس کوتش ًقٌِ دًیاا تاِ ایاي ؿاکد     توام ًقاى کـَس تشػذ کِ 

اػت. آًْا هی تیٌٌذ کِ ٍهؼیت کـاٍسصی دس سٍصی کِ دٍلات  

دسكذ تَد اها آهاس اهشٍص ًـااى های    5.8آغاص تِ کاس کشد، هٌفی 

دّذ ٍهؼیت کـاٍسصی دس حال ًی کشدى ػیش هخثت اػات ٍ  

دسكذ سػیذُ تا تِ دس آیٌذُ ًضدیک تِ كفش تشػذ  8.8تِ هٌفی 

 ٍ هخثت ؿَد.

دسكاذ   5ئیغ قَُ هزشیِ دس اداهِ سؿذ كٌایغ کـاَس سا ًیاض   س

ػٌَاى کشد ٍ افضٍد: كٌؼت هاؿیي آالت کـاٍسصی ٍ تزْیاضات  

دسكذی داسد لزا آًْا هی تیٌٌذ کِ ؿاشایي تَلیاذ دس    6.2سؿذ 

حال تغییش اػت. الثتِ هـکالت دس كٌایغ ٍ تَلیذ ٌَّص ٍراَد  

کااسی هیااى   داسد اها اسادُ تخؾ ّای هختلاف دس کـاَس ٍ ّو  

 هزلغ ٍ دٍلت دس حال تاص کشدى گشُ ّا اػت.
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دس اداهِ دس خلَف ٍهؼیت پشداخت حقَ  ٍ دػتوضد ایـاى 

ػٌَاى کشد: اتتذای کاس دٍلت هـکالتی تشای پشداخت ّا ٍراَد  

داؿت اها اهشٍص تا گزؿت تیؾ اص یک ػال اص کاس دٍلات، یاک   

تا تأخیش سٍص ّن پشداخت حقَ  ٍ دػتوضد ٍ یاساًِ ّا دس کـَس 

 هَارِ ًـذُ اػت.

ػبَ ثالتىّیف ٔب٘ذٜ ثٛد ثذب   11ٔٛضٛع ستجٝ ثٙذی ٔؼّٕبٖ وٝ 

ٕٞىذذبسی دِٚذذت ٚ ٔجّذذغ ثذذٝ اتٕذذبْ سػذذیذ. دس حذذٛصٜ   

ثبص٘ـؼتٍبٖ ٘یض ٕٞىبسی ٔجّغ ٚ دِٚت ثبػج ثشطشف ؿذٖ 

دغذغٝ آٟ٘ب ؿذ. ایٗ ٞب ٔـىالتی ثٛد وٝ ثشخی ٔی خٛاػتٙذ 

 ثیـتش ٘ـبٖ دٞٙذ.ثش آٖ ٔٛد ػٛاسی وٙٙذ تب آٟ٘ب سا 

ادأٝ ثب اؿبسٜ ثٝ إٞیت ٔٛضٛع حزف دٚ ٘شخی ثذٛدٖ اسص   دس

 اختالف سٚؽ دس  وٝ ٕٞٝ دسثبسٜ آٖ اتفبق ٘ظش داؿتٝ ٚ كشفب

ٝ  ٞب یبسا٘ٝ ػبدال٘ٝ پشداخت: ٌفت داؿت، ٚجٛد ٘ظش  دس اٌشرذ

 ٔجّغ ٚ دِٚت ٕٞىبسی ثب أب وشد ایجبد تٛسْ ٚضؼیت ٔبٜ دٚ

ٚسی ثٛد وٝ ثبیذ اص ٔشدْ ضش لتلبدیا اكالح ایٗ ٚ ؿذ ا٘جبْ

٘یض ثشای ٕٞىبسی ٚ ٕٞشاٞی آٟ٘ب دس ایذٗ خلذٛف ٚ تحٕذُ    

 ػختی ٞب تـىش وٙٓ.

ثب اؿبسٜ ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی داخّی، ػٙٛاٖ وشد: ثٝ ایـبٖ 

جبی ایٙىٝ پَٛ ثب٘ه ٞذب ثذٝ طذشف ٔذٛاسد ٚ فؼبِیذت ٞذبی       

التلبدی غیشِٔٛذ ثشٚد ثٝ ػٕت پشٚطٜ ٞبی ثذضسي دس حذبَ   

ایت ؿذٖ اػت ٚ ؿشوت ٞبی ثضسي التلذبدی ثذب ثش٘بٔذٝ    ٞذ

سیضی ٚ ا٘ؼجبْ دس جٟت حضٛس دس ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی ثضسي 

حشوت ٔی وٙٙذ ٚ پشٚطٜ ٞبی ضشٚسی ٔخذُ تٛػذؼٝ ٔیذبدیٗ    

٘فتی ٚ ٌبصی دس وـٛس ٚ پشٚطٜ ٞبی ٔب٘ذٌبس دیٍش سا اجشا ٔذی  

وٙٙذ ثٝ ٘حٛی وٝ ثتٛا٘ذ ٘مذیٍٙی ٚ ػشٔبیٝ ٞب سا ثذٝ ػذٕت   

 ِیذ ٞذایت وٙذ.تٛ

سئیؼی ثب اؿبسٜ ثٝ الذأبت دس حذٛصٜ ٔٙطمذٝ ای،    آلبی دوتش

اظٟبس وشد: ػضٛیت دس ػبصٔبٖ ٕٞىبسی ٞبی ؿبٍٟ٘بی ٚ ػبیش 

ٔجبٔغ اص جّٕٝ الذأبتی ثذٛد وذٝ ثذٝ التلذبد ٚ صیشثٙبٞذبی      

التلبدی آػیب ٚ ػبیش وـٛسٞب ٔتلُ ؿذیٓ ٚ فؼبِیذت ٞذب ٚ   

جذبیی وذٝ وـذٛسٞبی    ٕٞىبسی ٞب سا ٌؼتشؽ دادٜ اػت تذب  

 ثشاثش ثذب ٔذب افذضایؾ    6تب  5اطشاف ٔب سٚاثط التلبدی خٛد سا 

 دادٜ ا٘ذ. 

سئیغ لٜٛ ٔجشیٝ دس ادأٝ ثب ثیبٖ ایٙىٝ دؿٕٗ تلٛس ٔی وشد 

ثب تٟذیذ ٚ تحشیٓ ٔی تٛا٘ذ ٔب سا ٔٙضٚی وٙذ، اثشاص داؿت: آٟ٘ب 

دیذ٘ذ ٔب ثٝ ٞیچ ػٙذٛاٖ ٔٙذضٚی ٘ـذذٜ ٚ استجذبد خذٛد ثذب       

٘یب، الذأبت التلبدی ٚ تجبسی ٚ تِٛیذ دس وـٛس وـٛسٞبی د

دس حبَ استمب اػت ِزا ٚلتی ٔی ثیٙذ اص ٕٞذٝ وبسٞذبیی وذٝ    

ا٘جبْ ؿذٜ تب ٔب سا ٔٙضٚی وٙذ، خٛدؽ سا ٘بأیذ ٔی ثیٙذ ثذٝ  

 د٘جبَ فتٙٝ ٚ تٛطئٝ ٚ ثّٛا ٔی افتذ.

 آ٘چٝ وذٝ سٞجذشی فشٔٛد٘ذذ، اسادٜ ٕٞذٝ ثخذؾ ٞذب اػذت.        

وـٛس وبسٞبی ثؼیبس خٛثی ا٘جبْ  ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ دس

داد٘ذ ٚ وبسٞبی ثؼیبسی سا دس دػتٛس داس٘ذ وٝ ایٗ ثبػج ٔذی  

ؿٛد دؿٕٗ ثٟب٘ٝ جٛیی وٙذ ٚ ثب ٕٞبٖ ٞب دس وـٛس ثّٛا وٙذذ.  

آ٘چٝ أشٚص دس وـٛس ضشٚسی ٔی دا٘یٓ ٚ سٞجشی اص ٕٞٝ دِٚت 

ٚ ّٔت ٚ ٔؼئٛالٖ خٛاػتٝ ا٘ذ، ٚحذت ٚ ا٘ؼجبْ ّٔی اػذت.  

ا٘ؼجبْ ٚ فضبی وبس ٚ تالؽ اػت وٝ دؿذٕٗ سا  ایٗ ٚحذت ٚ 

 ٘بأیذ ٔی وٙذ.

ٞش وؼی ثب فؼُ، تالؽ ٚ لّٕؾ ٔشدْ سا أیذٚاس وٙذ حتٕب  دس 

جٟت ساٞجشد جٕٟٛسی اػالٔی ػُٕ وشدٜ ٚ ٞش فشدی وٝ ثذب  

ثیب٘ؾ ٔشدْ سا ٔأیٛع وٙذ دس جٟت ساٞجشد دِٚت ػُٕ وشدٜ 

وذٝ   اػت، ؿٙبخت دؿٕٗ ٚ فتٙٝ دؿٕٗ ثؼیبس ضشٚسی اػت

ثحٕذاهلل أشٚص ّٔت ػضیض وـٛسٔبٖ ایٗ ؿذٙبخت سا داس٘ذذ ٚ   

 ٔٛضغ ٌشفتٝ ٚ صٔبٖ ؿٙبػب٘ٝ دس ٔیذاٖ حضٛس پیذا وشد٘ذ.

سئیغ جٕٟٛس ثب اؿبسٜ ثٝ ایٙىٝ ٕٞىبسی ثب دِٚذت ٚ وبسٞذبیی   

وٝ دس پیؾ داسیٓ اص ٔؼبئّی اػت وٝ ٔشدْ ا٘تظبس داس٘ذذ ثذٝ   

: ثش٘بٔذٝ تٛػذؼٝ   ٔٛضٛع ثش٘بٔٝ ٞفتٓ اؿبسٜ وشد ٚ ادأذٝ داد 

ؿذٛد تذب دس    ٞفتٓ دس ٘ضدیىتشیٗ صٔبٖ ثٝ ٔجّغ تمذیٓ ٔذی 

ٔجّغ ثشسػی ؿٛد ٚ دس صٔبٖ ٔٙبػت تلٛیت ٚ ثذشای اجذشا   

 اثالؽ ؿٛد.

ظااشف هَػااذ قاااًًَی تقااذین هزلااغ  7482الیحااِ تَدرااِ  -

ؿااَد، اهااشٍص ػضیااضاى دس هزلااغ ٍ دٍلاات تااِ هااشٍست    هاای

ّاای   ا ٍ تخاؾ ًاپزیش تَدى ّوکااسی ّواِ قاَا، ًْادّا     ارتٌاب

کٌذ  کـَس ٍاقف ّؼتٌذ چشا کِ ایي هَهَع هلت سا اهیذٍاس هی

 ٍ دؿوي سا ًااهیذ ٍ ًااهیذتش خَاّذ کشد.

ها هلون ّؼتین کِ هتي کااس یؼٌای خاذهتگضاسی تاِ هاشدم،      

گـایی اص هشدم ٍ سػیذگی تِ ّوِ هٌاًق سا پیگیشی کٌین  گشُ

اًزام کاسّا دٍس  ّا ها سا اص ّا ًـَین صیشا حاؿیِ ٍ گشفتاس حاؿیِ

داسیان تاا صهیٌاِ     خَاّذ کشد. ّوَاسُ دس هؼیش هتي گاام تشهای  

 اهیذٍاسی هشدم فشاّن ؿَد.

حوَس دس كحي ػلٌای تاشای دفااع اص ٍصیاش پیـاٌْادی       ایـاى

 ِ ای تاشای حواَس دس رواغ     تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی سا تْاًا

 ّا سا تشای حواَس دس  ًوایٌذگاى داًؼت ٍ افضٍد: هي ایي فشكت

داسم،  هزلغ ٍ ؿاٌیذى ًقٌاِ ًظاشات ًوایٌاذگاى هغتاٌن های      

ّای دیگشی ًیض خَاّین داؿت؛ تشگضاسی ایي  ؿاء اهلل ًـؼت اى

 ّا ٍ تثادل ًظش تشای سفغ هـکالت هَحش اػت. ًـؼت
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دسثبسٜ ٚصیش پیـٟٙبدی تؼذبٖٚ، وذبس ٚ   ٔحتشْ ؛ سئیغ جٕٟٛس 

ٙذ ٞب ٟٔٓ ٞؼت سفبٜ اجتٕبػی ٌفت: ٞش رٙذ تٕبٔی ٚصاستخب٘ٝ

أب ایٗ ٚصاستخب٘ٝ اص إٞیت ثیـتشی ثشخٛسداس اػت رذشا وذٝ   

تٛا٘ذ دس تحمك ؿؼبس دِٚت یؼٙی ػذاِت اجتٕذبػی ٘مذؾ    ٔی

آفشیٙی ثیـتشی ا٘جبْ دٞذ، ٕٞچٙیٗ ایٗ ٚصاستخب٘ٝ ثب الـذبس  

ٔختّف جبٔؼٝ، ثبص٘ـؼتٍبٖ ػضیض، وبسٌشاٖ ٔختّذف ٚ ... دس  

ب اص ػذذاِت سا  ٔٙذذی آٟ٘ذ   تٛا٘ذ صٔیٙٝ ثٟشٜ استجبد اػت ٚ ٔی

 ای ٔحٛسی اػت. فشاٞٓ وٙذ وٝ ایٗ ٔٛضٛع ٘ىتٝ

  ٜ ٞذب   ٞشرٙذ ٔٛضٛػبت ٔشثٛد ثٝ اؿتغبِضایی ثٝ ٕٞذٝ دػذتٍب

ٔشثٛد اػت أب ٚصاست تؼبٖٚ ٔؼئَٛ پیٍیشی ایذٗ ٔٛضذٛع   

ْ    اػت، دس ٔبٜ ٞذبیی دس ساػذتبی تؼذبٖٚ،     ٞذبی ٌزؿذتٝ ٌذب

ص ػٛی ٞب ٚ التلبد تؼبٚ٘ی ثشداؿتٝ ؿذ، ا داسی ثٝ تؼبٖٚ ٔیذاٖ

ٞذبی   دیٍش ٔٛضذٛػبتی ٔب٘ٙذذ ٔؼذبئُ اجتٕذبػی ٚ آػذیت     

ٞب ٔب٘ٙذ كٙذٚق ثبص٘ـؼتٍی ٔٛسد ثشسػی ٚ سػیذٌی  كٙذٚق

 لشاس ٌشفت.

اص ٕٞٝ ٕٞىبسا٘ی وٝ دس ایٗ ٚصاستخب٘ٝ تالؽ وشد٘ذذ، تـذىش   

وٙٓ؛ اص دوتش ػجذإِّىی وٝ دس ایٗ ٚصاستخب٘ٝ تالؽ وشد٘ذ  ٔی

إٞیت ثشخٛسداس اػذت وذٝ   وٙٓ أب ایٗ ٘ىتٝ ٘یض اص  تمذیش ٔی

ایٗ ٚصاستخب٘ٝ وبس ثؼیبسی داسد ٚ ثبیذ ثذب اػذتفبدٜ اص تجشثذٝ    

 ٕٞٝ ػضیضاٖ وبسٞبی ٔتفبٚتی دس آٖ كٛست ٌیشد.

دس تـشیح ػٛاثك صاٞذی ٚفذب ٚصیذش    سییغ جٕٟٛس ٔحتشْ، -

پیـٟٙبدی تؼذبٖٚ، وذبس ٚ سفذبٜ اجتٕذبػی تٛضذیح داد: ثذب       

یـذبٖ سا دس  ؿخلیت ایـذبٖ آؿذٙبیی داؿذتٝ ٚ ػّٕىذشد ا    

ٞبی ٔختّف ثشسػی وشدْ. ٚصیش پیـٟٙبدی تؼبٖٚ، وبس  جبیٍبٜ

ٚ سفبٜ اجتٕبػی اص دٚ ؿشد ٟٔٓ دا٘ذؾ ٚ تجشثذٝ ثشخذٛسداس    

اػت، ایـبٖ دا٘ؾ ٔٙبػجی دس ٔؼبئُ التلذبدی داؿذتٝ ٚ اص   

كبحجٙظشاٖ التلبدی ٞؼتٙذ ٚ ثؼیبسی اص افشاد ٘ظشیٝ ایـبٖ 

 سا لجَٛ داس٘ذ.

شثٝ صاٞذی ٚفب دس ٚصاست أٛس التلبدی ٚ ثب اؿبسٜ ثٝ تج ایـبٖ

داسایی ٌفت: صٔب٘ی وذٝ ایـذبٖ دس ٔؼبٚ٘ذت التلذبدی ایذٗ      

     ٝ ٞذب سا   ٚصاستخب٘ٝ ٔـغَٛ ثذٛد طذشح ٞذفٕٙذذ وذشدٖ یبسا٘ذ

پیـٟٙبد وشد ٚ پیٛػت ػذاِت آٖ سا ٔطشح وشد وذٝ اثتىذبس   

 خٛثی ثٛد.

ٍی تا اؿاسُ تِ فؼالیت صاّذی ٍفا دس هؼاًٍت اقتلاادی هؼااٍى   

تاا   98سئیغ روَْس اهافِ کشد: ایـاى ّوچٌیي دس ػاال   اٍل

دػتَس هقام هؼظن سّثشی دس هزوَػِ الگَی پیـشفت اػالهی 

 ت.داؿ فؼالیت ایشاًی –

دس دٍساًی کِ ػشپشػت ٍصاست تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی تَد، 

تؼاهد خَتی تا تیشٍى ٍ دسٍى ٍصاستخاًِ داؿت، تشخی دٍػاتاى  

ِ ایـااى دس ایاي هاذت تاا هزلاغ      اص هزلغ تِ هي گفتٌذ کا 

گشفتٌذ، هي ًیض دس پاػخ هٌاشح کاشدم اص آًزاا کاِ      تواع هی

هـخق ًثَد کِ ایـاى حتوا تِ ػٌَاى ٍصیش تؼاٍى، کاس ٍ سفااُ  

ػاصی ًـَد دس ٍاقغ  خَاػتٌذ صهیٌِ ارتواػی پیـٌْاد ؿَد، هی

ایي هَهَع حؼٌی ّن داسد، ایـاى تِ دًثال ػشهِ خَد ًثَد ٍ 

اػتٌاایی تاِ هزلاغ، ًوایٌاذگاى یاا       تاِ هؼٌاای تای   ایي سفتاس 

کویؼیَى ارتواػی ًثَد، پغ اص ایٌکِ هـخق ؿذ کاِ ٍصیاش   

پیـٌْادی تؼاٍى، آقای صاّذی ٍفا اػت رلؼاتی تشگاضاس ؿاذ،   

دس ٍاقغ ایـاى تاِ دًثاال استثااى ػااصهاًی تَدًاذ؛ استثااى تاا        

ا تَاًذ تشای ایـاى صهیٌِ خَتی دس اًزام کاسّ هزوَػِ حتوا هی

 تاؿذ.

دس ادأذٝ دس تٛضذیح ؿذبخق ٞذبی      ٔحتشْ،  سئیغ جٕٟٛس

ا٘تخبة ٚصیش پیـٟٙبدی تؼبٖٚ، وبس ٚ سفذبٜ اجتٕذبػی ٌفذت:    

داؿتٗ سٚحیٝ ٔجبسصٜ ثب فؼبد ٚ اجشای ػذاِت ثٝ خلٛف ثشای 

ایٗ ٔجٕٛػٝ یىی اص ؿشٚد اػبػی ا٘تخذبة ٔذب ثذٛد. ٘مذؾ     

ٕٝ سٚحیٝ ػذاِت خٛاٞی ٚ حك خٛاٞی ٚ تحَٛ خٛاٞی ثشای ٞ

دػتٍبٜ ٞب ٚ ثٝ خلٛف ثشای ایٗ ٔجٕٛػٝ ثؼیبس ٟٔٓ اػت ٚ 

 ٔب ایٗ ؿبخق سا دس ایـبٖ ٔی ثیٙیٓ.

ٚی ثب تبویذذ ثذش ؿذبخق پبوذػذتی ثذشای ا٘تخذبة ٚصیذش        

پیـٟٙبدی افضٚد: ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثبسٞب اػالْ وشدْ ٚ دس ػّٛن ٚ 

سفتبس خٛد ٘ـبٖ دادْ، ٔٛضٛع پبوذػذتی ٚ ص٘ذذٌی پذبن ٚ    

ٔجبسصٜ ثب استجبطبت ٘بػبِٓ اص ؿشٚد اكّی اْ استجبطبت ػبِٓ ٚ 

ثشای ٌضیٙؾ ٚ ٔؼشفی افشاد اػت، اِجتٝ ٌبٞی دس ٔٛسد حضٛس 

افشاد ٘بػبِٓ دس اػتبٖ یب ؿٟشٞبیی ثٝ ٔب ٌضاسؽ ٔی ؿٛد وذٝ  

 دس كٛست احشاص ایٗ ٔٛضٛع ثب آٖ ثشخٛسد وشدیٓ.

ػالٍُ تش ػِ کویؼیَى آهَصؽ، ارتواػی ٍ تْذاؿات ٍ دسهااى   

شًاهِ ّای ٍصیش پیـٌْادی تؼاٍى سا تشسػی کشدًذ، هزلغ کِ ت

ًیض اػالم کشدُ کِ تشًاهِ ّاای ایاي    98سئیغ کویؼیَى اكد 

ٍصیش سا تشسػی کشدُ ٍ ػالٍُ تش آى دس استثاى تا ػلَک ؿخلی 

 ایي فشد، ٍی سا پاکذػت هی داًذ.

سئیغ روَْس کـَسهاى تا تاکیذ تاش اّویات هَهاَع تؼاهاد ٍ     

تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی اظْااس کاشد:    ّوکاسی دس ٍصاستخاًِ

تؼاهد تا هشدم ٍ تِ خلَف تاصًـؼتگاى هحتشم تؼیاس هشٍسی 

اػت، تِ خَتی هـاّذُ کشدین کِ دسایي هذت کِ آقای صاّذی 

ٍفا تِ ػٌَاى ػشپشػت ایي ٍصاستخاًاِ فؼالیات داؿات، هؼاتلِ     

تاصًـؼتگاى سا هذیشیت کشد، ایي هَهَع تا سفت ٍ تشگـت تیي 

ٍ هزلغ حد ؿذ، چشا کِ ّوِ ها هؼتقذ تاِ پیگیاشی ٍ    دٍلت

 حد هـکالت تاصًـؼتگاى ّؼتین.
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آًچِ کِ قشاس اػات تاِ ػٌاَاى تلاوین اتخاار ؿاَد سا خاَدم        

تلوین هی گیشم ٍ تا تشای تٌذُ هحشص ًثاؿذ، اػالم ًوای کاٌن.   

اهیذٍاسم خذاًٍذ تَفیق دّذ تا تِ ٍظاایف خاَد ػواد کاشدُ ٍ     

سا دًثال کٌین ٍ تتَاًین ػشهایِ ّای آًچِ سهایت خذاًٍذ اػت 

ارتواػی سا دس ًظام روَْسی اػالهی افضایؾ دّین. دؿوي تِ 

دًثال کاّؾ ػشهایِ ارتوااػی، ًااهیاذ کاشدى هاشدم ٍ القاای      

یأع ٍ تضسگ کشدى کاػتی ّاا ٍ هاؼف ّاػات، الثتاِ هٌکاش      

ٍرَد هؼف ّا ًیؼتین، اها تِ تثؼیت اص هقتذای حکاین خاَد،   

هـاکالت هاشدم اص ًشیاق ّوکااسی ٍ ػاْد      تِ دًثال کاّؾ 

 کشدى صًذگی هشدم ّؼتین.

دٍلت ٍ هزلغ، قَُ قوائیِ، ًیشٍّای هؼلح ٍ توام ّوکاساى  -

ها دس ػشاػاش کـاَس تاِ تثؼیات اص سّثاش هؼظان اًقاالب کاِ         

سا دًثال های  « ها هی تَاًین»فشیادؿاى، فشیاد هلت اػت، ؿؼاس 

اص ؿذى گشُ ّاا  کٌین. هؼتقذم دس کـَس اهکاى حد هـکالت، ت

تا اػتواد تِ داؿتِ ّایواى ٍرَد داسد. هؼتقذم دل ّایواى ػلی 

سغن خَاػت دؿوي تِ یکذیگش ًضدیک اػت ٍ تا ّوکااسی ّان   

هشدم سا سٍص تِ سٍص اهیذٍاستش ٍ دؿاوي سا هاأیَع تاش خاَاّین     

 کشد.

پاػذاسی اص خَى ؿْذا ٍ تِ خلاَف ؿاْیذ ػاشداس ػالیواًی     

تي ّوِ ًگااُ ّاای ؿخلای ٍ تاا     ایزاب هی کٌذ تا کٌاس گزاؿ

ٍحذت ٍ اًؼزام، ًؼثت تاِ سفاغ هـاکالت هؼیـاتی هاشدم ٍ      

تیکاسی ٍ تؼیاسی اص هـکالت دیگش هاشدم تپاشداصین ٍ هاشدم سا    

سٍص تااِ سٍص تااِ هزلااغ ٍ دٍلاات ٍ ًظااام روْااَسی اػااالهی  

 اهیذٍاستش کٌین.

دس پایاى اص تَراِ ًوایٌاذگاى، سئایغ هحتاشم ٍ ّیاات       ایـاى

ّوچٌیي کویؼیَى ّایی کِ تشًاهِ ّای ٍصیش  سئیؼِ هزلغ ٍ

پیـٌْادی تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی سا تشسػی کشدًذ، تـاکش  

 کشد.

 خالصِ اظْاسات هخالفیي:

ِ  تاا آقای تَسلي ًوایٌذُ تْاس ٍ کثَدسآٌّه   ِ  تَرا  ٍهاؼیت  تا

یَى، هقاهااات، هؼااتَالى، ػیاػاا ّوااِ اص رولااِ دٍ دس کـااَس

ٍ توام کؼاًی کِ دس کـَس كاحثٌظشاى، ٌّشهٌذاى، ٍسصؿکاساى 

تشیثَى داسًذ ٍ ػخٌاًـاى ؿٌیذُ هی ؿَد هی خاَاّین حتواا   

 خااي خَدؿاااى سا اص خااي اغتـاااؽ ٍ کؼاااًی کااِ تااِ دًثااال 

آػیة صدى تِ اهٌیت ٍ هٌافغ هلی ّؼتٌذ رذا کٌٌذ ٍ اقذاهات 

قاًَى ؿکٌاًِ ٍ تَّیي تِ اسصؽ ّای اًقالب اػالهی سا هحکَم 

 کٌٌذ.

ی دس رْات آػایة صدى تاِ هٌاافغ هلای      تذٍى ؿک ّش اقاذاه 

هحکَم اػت ٍ هشدم ّن كف خَد سا اص تشخی افاشادی کاِ تاِ    

 دًثال ًا اهٌی ّؼتٌذ رذا خَاٌّذ کشد.

الثتِ کؼای ّان ًوای تَاًاذ هٌکاش ؿاَد کاِ تاَسم، گشاًای ٍ          

گزاؿااتِ ٍ هااا ًفـاااسّای اقتلااادی تااش صًااذگی هااشدم تاااحیش  

ْت سفااُ ٍ  ًوایٌذگاى هزلغ تذٍى ؿک اص ّیچ کَؿـی دس ر

 اهٌیت هشدم فشٍگزاس ًکشدُ ٍ ًخَاّین کشد.

تَػلی تا اؿاسُ تِ دلید هخالفت خَد تا ٍصیش پیـٌْادی تؼاٍى، 

کاس ٍ سفاُ ارتواػی، اظْاس کشد: تٌاذُ ّان تشًاهاِ ّاای آقاای      

صاّذی ٍفا سا هٌالؼِ کشدُ ٍ ّن تا ٍی ًـؼت داؿاتِ ام ٍ ّان   

ف اهاَال ایـااى   تا کؼاًی کِ هذاسک ٍ هؼتٌذاتی سا دس خلَ

هٌشح کشدًذ ػاػت ّا رلؼِ گزاؿتن کِ هاحلاد آى سا اسائاِ   

 هی دّن.

سأی فشاکؼیَى سا کِ هخالفت تاا  ، اًتظاس داؿتن سیاػت رلؼِ 

ایـاى تَد اػالم هی کشد چشا کِ ًظش فشاکؼیَى هخثات ًثاَد ٍ   

دس کویؼیَى اقتلاادی ّان دس ایاي صهیٌاِ سأی گیاشی ًـاذ       

ع آسهااى ّاا ٍ اسصؽ ّاا هخاالفتن سا     یادآٍس ؿذ: تٌذُ تش تشاػا

اٍل اػااالم هاای کااٌن، اهااام خویٌاای )سُ( اهااام هحشٍهاااى ٍ    

هؼتوؼفاى تَد کِ كشاحتا فشهَدًذ یکی اص ًؼوت ّای تضسگای  

کِ خذاًٍذ هتؼال تِ هلت ػٌا کشدُ اػت حکَهت هؼتوؼفیي 

ٍ حکَهت هحشٍهیي اػت، حکَهت هحاشٍهیي ٍ هؼتواؼفیي   

واؼفیي ٍ هحاشٍهیي یؼٌای    حکَهتی اػت کِ هی فْواذ هؼت 

چِ، حکَهت ٍ ٍصسا هی فْوٌاذ یؼٌای چاِ، سئایغ روْاَس ٍ      

سئیغ هزلؼؾ ایي هحشٍهیت سا هی فْوذ ٍ ایٌکاِ خَدؿااى   

هحشٍهیت سا لوغ کشدُ اًذ، ایي ّا های فْوٌاذ کاِ ًاذاسی ٍ     

هحشٍهیت یؼٌی چِ. فلْزا خاكایتی کاِ حکَهات هحاشٍهیي     

 حغ کشدُ اًذ. داسد ایي اػت هؼتَالى آى کـَس هحشٍهیت سا

ثٙذٜ اص ٚصیش پیـٟٙبدی وبس ػٛاَ وشدْ آیب أٛاِی وٝ ثٝ ٘ذبْ  

حضشتؼبِی اػت فبسؽ اص ایٙىٝ اص وجب ٚ ثب رذٝ تشفٙذذی ثذٝ    

 دػت آٔذٜ ثشای ؿٕب ٞؼت یب ٘یؼت؟

ٚی ثب اؿبسٜ ثٝ اػٙبدی وٝ اص أٛاَ صاٞذی ٚفب ثٝ دػت آٚسدٜ 

ٔیٗ وذشد  ٔتش، ص 1844اػت، تبویذ وشد: ٔٙضَ ٚیالیی دٞىذٜ 

ٔتش، ٚیالی جٍّٙی ػشٚدؿذت   1854ٔتش، ثبؽ دصاؿیت  4244

ٔتش، خب٘ٝ دصاؿذیت   72ٔتش، آپبستٕبٖ ٌُ ػًٙ ٘یبٚساٖ  514

ٞضاس ٔتش،  11ٔتش، ثبؽ ٘بئیٙی  544ٞضاس ٚ  12ٔتش، ثبؽ وشد  554

ٞضاس ٔتش، خب٘ذٝ ٚیالیذی ٘یذشٚی     2ٚیالی ػبحّی دسرّٕذٖ 

ٔتذشی   184آپبستٕبٖ ٔتش،  154ٔتش، صٔیٗ ؿٟشسی  444ٞٛایی 

 ٘یبٚساٖ ٚ ٔٙبصَ دیٍشی وٝ ثٝ ٘بْ ایـبٖ ٚجٛد داسد.
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ثٙذٜ دس جّؼٝ ٘یض ثٝ ایـبٖ یبدآٚس ؿذْ وٝ ثشاػبع ثشآٚسدی 

ٞضاس ٔیّیبسد تٛٔبٖ اػت، ایـبٖ ثذٝ   3وٝ ا٘جبْ دادْ أٛاِؾ 

ٔٗ ٌفتٙذ سلٓ سا ثبال ٌشفتیذ، أٛآِ ٞضاس ٔیّیبسد تٛٔبٖ اػت 

 ػشایذاسی ثٝ رٝ ؿىّی ثٝ دػت آٔذٜ؟ٚ ٔٗ ػشایذاسْ. ایٗ 

اػٙبدی وٝ دس دػت ٔب اػت ٚ دس پی ػبػت ٞب جّؼٝ ای وٝ 

ثب خب٘ٛادٜ ٚ ثشادسصادٜ ٞبی ایـبٖ ثٝ دػت آٔذٜ ٘ـذبٖ ٔذی   

دٞذ وٝ ایٗ أٛاَ ثشای ثشادس ٚی ثٛدٜ ثٝ جض دٚ ٔذٛسدی وذٝ   

ٔشثٛد ثٝ پذس ٔشحٛٔـبٖ اػت. دسػت اػت وٝ ثذٝ كذٛست   

ػت، ایـبٖ ثشادسؿذبٖ ٔـذىُ داؿذتٝ    لب٘ٛ٘ی ٔٙتمُ ؿذٜ ا

اػت ٚ تٕبْ اػٙبد پضؿىی دس ایٗ ساثطٝ ٔٛجٛد اػت ٚ حتی 

یه ػفش ثٝ ثشٚوؼُ ثشای دسٔبٖ داؿتٝ اػت ٚ ثؼذ ٞٓ ٚسحذٝ  

ایـبٖ وٝ خٛاٞشا٘ـبٖ ٞؼتٙذ ٔذػی ایذٗ ؿذذ٘ذ وذٝ ایذٗ     

ػبَ اػت وٝ دس دادٌبٜ ٞب دس حبَ ثشسػی اػذت ٚ   11پشٚ٘ذٜ 

 اػت. ٞٙٛص ٞٓ ایٗ پشٚ٘ذٜ ثبص

ٚصیشی وٝ ٔی خٛاٞذ ٚصیش وبسٌشاٖ، ثبص٘ـؼتٍبٖ، ٔؼّٛالٖ  -

ٚ ثٟضیؼتی ٚ ٔحشْٚ تشیٗ الـبس وـٛس ثبؿذ، لطؼب ٕ٘ی تٛا٘ذ 

ػشٔبیٝ داس ثبؿذ ٚ اٌش ثبؿذ ٕ٘ی تٛا٘ذ ثب ایٗ ؿبخق ٞبیی وٝ 

اص ػٛی أبْ خٕیٙی )سٜ( ٔطشح ؿذٜ وبس وٙذذ ٚ ٔٛضذٛع سا   

 دسن وٙذ ٚ ثفٟٕذ.

٘حذٜٛ تؼبٔذُ صاٞذذی ٚفذب دس طذَٛ ٔذذت       ٚی ثب ا٘تمذبد اص  

ػشپشػتی ٚصاست وبس سا ثشػٟذٜ داؿتٝ اػت، تلذشیح وذشد:   

ٔبٜ دس ٚصاست وبس، تؼبٖٚ ٚ سفبٜ اجتٕبػی ٔؼذئِٛیت   4ایـبٖ 

داؿت ٚ ٘حٜٛ تؼبّٔؾ ثب ٔجّذغ سا دیذیذذ، ٚی یذب اٍ٘یذضٜ     

ٚصاست ٘ذاسد یب خٛد سا فشاتش اص ٔجّغ ٔی دا٘ذ. ٘حٜٛ ٕٞىبسی 

دس حٛصٜ ٞبی تؼبٖٚ، ؿؼتب، تبٔیٗ اجتٕبػی،  ٔجٕٛػٝ ایـبٖ

 ػبصٔبٖ ثبص٘ـؼتٍی وـٛسی ٚ ... سا ٔـبٞذٜ وشدیذ.

تَػلی دس اداهِ ػکؼی اص تشخی تاغات هتؼلق تِ صاّذی ٍفا تاِ  

ًوایٌذگاى ًـاى داد ٍ افضٍد: ایي ػکغ رٌات تْـتی اػت کِ 

آقایاى دس دًیا دس آى ّا صًذگی هی کٌٌذ ٍ هشدم هحشٍم تِ یک 

 وِ ًاى هحتاد ّؼتٌذ.لق

آلبی صاٞذی ٚفب یه ّٞذیٍٙی تحذت ػٙذٛاٖ پیـذٍبٔبٖ     -

التلبد تبػیغ وشدٜ اػت وذٝ دس آٖ وؼذب٘ی ػضذٛ ٞیذبت     

ٔذیشٜ ٞؼتٙذ وٝ دس ػبصٔبٖ ثبص٘ـؼذتٍی، فذٛالد ٔجبسوذٝ،    

ٚصاست تؼبٖٚ ٔؼئِٛیت داس٘ذ ٚ ایذٗ تؼذبسم ٞذب دس آیٙذذٜ     

ثبؿذذ.   ٔـىُ ػبص ٔی ؿٛد ٚ ٕ٘ی ؿٛد ٚصیش ّٞذیًٙ داؿتٝ

ٔب ٔذی خذٛاٞیٓ ػذبصٔبٖ ثبص٘ـؼذتٍی، ؿؼذتب ٚ كذٙذٚق       

 وـبٚسصاٖ ٚ ٕٞٝ أٛاَ سا دس اختیبس رٝ وؼی لشاس دٞیٓ؟

دس تشًاهِ ای کِ هزلغ تشای ایـااى فشػاتاد قاشاس تاَد اهاَال      

خَد سا دس ػاهاًِ حثت کٌذ اها حتی یاک خاي دس ایاي هاَسد     

    ِ  ًٌَؿتِ اػت. تٌاتشایي ؿایذ ؿخلایت حقیقای ایـااى ؿاثی

أب دس ٔٛسد ثش٘بٔٝ، ػّٕىشد ٚ داسایذی ٞذبیؾ اثٟبٔذبتی    تاؿذ 

ٚجٛد داسد وٝ لطؼب ثٝ كالح وـٛس ٘یؼذت، اص دِٚذت آلذبی    

سئیؼی وٝ دِٚت ٔشدْ ٚ ٔحشٚٔبٖ اػت رٙیٗ ا٘تظذبس ٕ٘ذی   

سٚد، ٔب ٔی خٛاٞیٓ ػظیٓ تشیٗ ٚصاستخب٘ٝ سا دس اختیبس فشدی 

 داسد.ٞضاس ٔیّیبسد تٛٔبٖ داسایی  3ثٍزاسیٓ وٝ حذالُ 

تشًاهِ ّای ٍصیش پیـٌْادی کاس دس حَصُ تاصًـؼاتگاى ایٌگًَاِ   

هااُ حقاَ  تاصًـؼاتگاى تاا هـاکد هَاراِ ؿاذُ،         4تَد کاِ  

هذیشػاهد ػاصهاى تاهیي ارتواػی چِ هیضاى پاػاخگَ تاَدُ ٍ   

دس ایي چٌذ هاُ چقذس تا هزلغ تؼاهد داؿتِ اػات، دس حاَصُ   

ا هشارؼِ هی کٌٌذ اًتخاتیِ تثیٌیذ هشدم تا چِ هـکالتی تِ ؿو

تٌاتشایي خذا سا دس ًظش تگیشیذ ٍ تِ گًَِ ای اقذام کٌیذ کِ سٍح 

 .ؿْذا ٍ اهام ؿْذا ؿاد ؿَد

 دس هخالفاات تااا ٍی  ًوایٌههذُ کههش :  هْههذی عسههگشی آقههای

تشًاهِ ّای ٍصیش پیـٌْادی تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی تا تیااى  

ػضیض، هقتاذس  ایٌکِ ها اگش قٌؼِ قٌؼِ ؿَین اراصُ تزضیِ ایشاى 

ٍ هؼتحکن سا ًخَاّین داد، گفت: ها تایذ دس هزلغ كاالحیت  

ٍصیش سا احشاص کٌین یؼٌی هیض ٍصاست تاشای ّاش کؼای هٌاػاة     

ًیؼت؛ دس ٍاقغ تایذ یقیي پیاذا کٌاین کاِ فاشد هؼشفای ؿاذُ       

ّای ػواَهی، هاذیشیتی، تخللای ٍ تزشتای الصم سا      ؿایؼتگی

 داسد.

ٟٙبدی لبثُ احتذشاْ  ؿخلیت حمیمی، فشد ٚ ػّٕی ٚصیش پیـ

اػت أب ثحج ٔب احشاص كالحیت اػت وٝ ٔتأػفب٘ٝ دس ثحذج  

تؼبُٔ ٚصسای ایٗ دِٚت ثب ٔجّغ تجشثٝ خٛثی ٘ذاسیٓ ِزا ثبیذ 

ٔشالت ثبؿیٓ ایٗ ٔٛضٛع تىشاس ٘ـٛد ٞش رٙذ ایذٗ ؿذجٟبت   

وٙٓ أب ایٗ ؿذجٟبت   ٔطشح ؿذٜ دسثبسٜ ایـبٖ سا لضبٚت ٕ٘ی

 ِت ٘خٛاٞذ ثٛد.دس حذ طشح ٘یض صیجٙذٜ ٚصیش دٚ

وٙذیٓ وذٝ ٚصاستخب٘ذٝ     ٌیشی ٔی ای تلٕیٓ ٔب دسثبسٜ ٚصاستخب٘ٝ

ضؼفب ٚ ٔحشٚٔبٖ اػت، ٔشدٔی وٝ ٞیچ ربسٜ ٚ پٙبٞی ٘ذاس٘ذ ٚ 

 44ؿٛد ضٕٗ آٖ وذٝ ثذیؾ اص    ٞیچ جب كذایـبٖ ؿٙیذٜ ٕ٘ی

ٔیّیٖٛ ٘فش اص الـبس ٟٔٓ ٚ ػضیض جبٔؼٝ ٕٞچذٖٛ وذبسٌشاٖ ٚ   

ایذٗ ٚصاستخب٘ذٝ ػذبٔب٘ذٞی    ثبص٘ـؼتٍبٖ ثبیذ أٛساتـبٖ دس 

خٛاٞذذ وذٝ سٚحیذٝ     ؿٛد ثٙبثشایٗ ایٗ ٚصاستخب٘ٝ ٚصیشی ٔذی 

 ٖ ٌذشا ٚ   تؼبّٔی داؿتٝ ثبؿذ ٚ اص ٘ظش تیپ ؿخلیتی ثبیذ ثذشٚ

ٞذب سا دس آلذبی صاٞذذی ٚفذب      تؼبّٔی ثبؿذ أب ٔب ایٗ ٚیظٌذی 

٘ذیذیٓ رشا وٝ ثبسٞب وٕیؼیٖٛ اص ایـبٖ دػٛت وشدٜ أذب دس  

تی ٚلت ٘ذاد٘ذ اػضبی وٕیؼیٖٛ وٕیؼیٖٛ حبضش ٘ـذٜ ٚ ح

 ثٝ دفتشؿبٖ ثشٚ٘ذ.
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  ِ ای ّؼاتیذ فااسؽ اص ایٌکاِ     صهاًی کِ ؿوا ػشپشػات ٍصاستخاًا

خَاّیااذ ٍصیااش ؿااَیذ یااا خیااش دس ؿااشایٌی کااِ ّااش سٍص   هاای

تاصًـؼتگاى تزوغ داسًذ تایذ تِ هزلغ تیاییذ ٍ هـکالت سا تا 

ذ تاِ  تَاًا  تؼاهد تا هزلغ حد کٌیذ تٌاتشایي ایي ٍصاستخاًِ ًوی

ًَس هؼتقد هؼائد سا حد کٌذ ٍ حتوا ًیاص تِ تؼاهد تا هزلغ 

ِ     ٍ دػتگاُ ای سا دس ٍصیاش   ّای دیگش داسد اهاا هاا چٌایي سٍحیا

 تیٌین. پیـٌْادی ًوی

ٞبی ایـبٖ حتی سٚی وبغز ٞٓ ضؼیف اػت  ٔتأػفب٘ٝ ثش٘بٔٝ -

یؼٙی آلبی صاٞذی ٚفب ٘تٛا٘ؼتٝ ثٝ ػٙٛاٖ وؼی وٝ ػذٝ ٔذبٜ   

ٔزوٛس ثٛدٜ ٚ تٕبْ اطالػبت ٚ ٔذاسن سا  ػشپشػت ٚصاستخب٘ٝ

داؿتٝ اػت حتی ثش سٚی وبغز ثش٘بٔٝ جبٔؼی سا اسائٝ وٙذ؛ ایٗ 

ٟٔٓ یب ٘بؿی اص دػت وٓ ٌشفتٗ ٔجّغ اػت، یذب ٘تٛا٘ؼذتٝ   

تٛا٘ذذ   سیضی دسػت وٙذ ِزا ٚلتی ٕ٘ذی  ثشای ٚصاستخب٘ٝ ثش٘بٔٝ

تٛا٘ذ دس  حتی سٚی وبغز ثش٘بٔٝ دسػتی سا پیبدٜ وٙذ رطٛس ٔی

 .ػُٕ آٖ سا اجشایی وٙذ

ٍصاست کاس تضسگ تاشیي   ًوایٌذُ ستاط کشین: حسي ًَسٍصیآقای  

دسكذ  65ٍ پشهخاًة تشیي ٍصاستخاًِ اقتلادی کـَس اػت کِ 

 25ـَس سا تحت پَؿؾ تیوِ تاهیي ارتواػی داسد ٍ روؼیت ک

 دسكذ اقتلاد کـَس دس اختیاس ایي ٍصاستخاًِ اػت.

ٔٗ ثب دِٚت ٔخبِف ٘یؼتٓ ٚ یبس لذیٕی آلبی سئیغ جٕٟٛس اص 

ٌزؿتٝ تبوٖٙٛ ثٛدٜ ٚ ٞؼتٓ أب ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ ٔجّغ ثبیذ 

 ٚظیفٝ خٛد سا ثب دلت ػُٕ وٙٓ، ٔی ٌٛیٙذ ٟ٘بدٞبیی ایـبٖ سا

تبئیذ وشدٜ ا٘ذ پغ خٛد ٟ٘بدٞب ثیبیٙذذ سیی ثذٞٙذذ أذب ٔذب     

ٔجّغ ٞؼتیٓ ٚ دسجبیٍبٜ ٔجّغ ثبیذ ثٝ ٚظیفٝ خٛد ػٕذُ  

 وٙیٓ.

ایـاى هتخلق ٍ تحلید کاشدُ اػات اهاا ػضهای تاشای کااس       

ًذاسد، آقای صاّذی ٍفا دس کاًادا تحلاید کاشدُ ٍ حاالی تاشای     

 اًزام هؼتَلیت دس ایي ٍصاستخاًِ ًذاسد.

خطبة ثٝ ٚصیش پیـٟٙبدی وبس، تؼبٖٚ ٚ سفبٜ اجتٕبػی ٘ٛسٚصی 

ٌفت: آلبی صاٞذی ٚفب ٚصاست سا ثٝ ػمال ثذٞیذ، ایٗ ٚصاستخب٘ٝ 

جبی ٔحشٚٔبٖ ٚ پبثشٍٞٙبٖ اػت، وؼذب٘ی وذٝ دسد ٔذشدْ سا    

حذذغ وذذشدٜ ا٘ذذذ ٚ ٔـذذىالت ٔحشٚٔذذبٖ سا ٔذذی ؿٙبػذذٙذ، 

 دسكذ سیی ثٝ ایـبٖ داد. 42فشاوؼیٖٛ كجح 

كحجت ٞبی خٛد ثب اؿبسٜ ثٝ ػذشٔبیٝ   ٚی دس ثخؾ دیٍشی اص

ٞضاس ٔیّیبسدی صاٞذی ٚفب، اظٟبس داؿت: آلبی ٘ذبدساٖ ؿذٕب   

آپبستٕبٖ آلبی اٚجی آػٕبٖ سا ثٝ صٔیٗ دٚختیذذ،   3، 2ثشای 

أب حبال ثٝ خبطش حضٛس ٚی دس ٔٛوت ػىٛت ٔذی وٙیذذ. ٔذب    

تبجٍشداٖ سا ثٝ خبطش ػشٔبیٝ داسی اص حضٛس دس ٔجّغ خّذغ  

بػی ٔی ٌٛیذ وٕیؼیٖٛ اكُ ٘ٛد ثٝ ایـذبٖ  وشدیٓ، آلبی ؿج

سیی ٘ذادٜ اػت، وٕیؼیٖٛ وجب ثٝ ایـذبٖ سیی دادٜ، ایـذبٖ   

اػتبد دا٘ـٍبٜ ٞبی خبسد اص وـٛس ثٛدٜ اػذت دس حذبِی وذٝ    

 ثٟتشیٗ دا٘ـٍبٜ ٞب سا دس وـٛس داسیٓ.

ایـبٖ دس ٘ظشات خٛد التلبد أپشیبِیؼتی سا ٔطشح ٔی وٙٙذ 

ٔی دا٘ٙذ ٚ ٔذٗ ٔؼتمذذْ ایـذبٖ    ٚ لٛاْ جبٔؼٝ سا ثٝ ػشٔبیٝ 

 ثش٘بٔٝ ای ثشای ٚصاست وبس ٘ذاسد.

 فشص٘ذاٖ ایـبٖ دس وب٘بدا ثٝ د٘یب آٔذذٜ ا٘ذذ ٚ اٌذش ثخٛاٞٙذذ     

ٔی تٛا٘ٙذ تبثؼیت ایٗ وـٛس سا ثشاػبع لٛا٘یٗ وب٘بدا ثٍیش٘ذذ  

دس حبِی وٝ ایـبٖ ٔی تٛا٘ؼذتٙذ آٖ صٔذب٘ی وذٝ دس وب٘ذبدا     

ـذجٛی ٔتٕىٙذی ثٛد٘ذذ    دا٘ـجٛ ثٛد٘ذ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ دا٘

ٕٞؼش خٛد سا ثشای تِٛذ فشص٘ذا٘ـبٖ ثٝ ایشاٖ ثفشػتٙذ. ایـبٖ 

 اص ٔحشٚٔیت، جب٘جبصاٖ ٚ ایخبسٌشاٖ خجش ٘ذاس٘ذ.

ٚی دس پبیبٖ دس خلٛف ٚلبیغ اخیش وـٛس، ٌفذت: دس ٔذٛسد   

 ٚلبیغ اخیش وـٛس ثبیذ ػذشم وذٙٓ دس ٔذٛسد ایذٗ اتفبلذبت      

 .ٖ اػتفلُ اِخطبة ثیب٘بت سٞجشی ٚ ٘لبیح ایـب

ایٌزا خاًِ هلات اػات ٍ      ًوایٌذُ ًیشاتَس: ّاجش نٌاساًيخاًن 

تشیي سٍصّای هزلاغ یااصدّن اػات لازا      اهشٍص یکی اص حؼاع

گیاشین   اهشٍص تشای تؼییي یک هـااٍس تلاوین ًوای    تایذ تذاًین

گیااشین کااِ  ای تلااوین هاای تلکااِ تااشای ػااکاًذاسی ٍصاستخاًااِ

 ٍصاستخاًِ هشدم اػت.

ؿذذٛد دسد ٔحشٚٔیذذت ٘ذاؿذذت أذذب ثذذشای ٔحشٚٔذذبٖ   ٕ٘ذذی

ؿٛد ػفشٜ خبِی ٘ذاؿت ِٚی ثشای ص٘بٖ  ٌیشی وشد، ٕ٘ی تلٕیٓ

 وشد.ٌیشی  ػشپشػت خب٘ٛاس ٚ ٔؼّٛالٖ فشأٛؽ ؿذٜ تلٕیٓ

ٔتأػفب٘ٝ ایٗ ٚصاستخب٘ٝ تجذیُ ثٝ ٔحّی ثذشای جٕذغ وذشدٖ    

ػٛاثك ٚ آصٖٔٛ ٚ خطب ؿذٜ اػت رٙب٘چٝ دس دٚسٜ لجذُ ٘یذض   

ٌفتٓ آلبی ػجذإِّىی تجشثٝ ٚ تؼٟذ الصْ سا ثشای ٚصاست وبس 

٘ذاسد تب جبیی وٝ دِٚت خٛد ثٝ جبیی سػیذ وٝ ٚی سا تغییذش  

 دٞذ.

ی اػتٕبد وشدیٓ أذب ایذٗ   ثٝ وبثیٙٝ سئیؼ 244ٔب ثب سیی ثبالی 

 74ٔٛضٛع فشق داسد، ٔٗ فشص٘ذ ؿٟیذ ٞؼتٓ ٚ پذسْ ثؼذذ اص  

ٔبٜ ثؼیجی دس ججٟٝ، فمط پالن اٚ ثشٌـت ٚ ػٝ فشص٘ذ داسْ 

ؿٛد یه ٚصیذش   ا٘ذ ِزا ٕ٘ی وٝ دس خشاػبٖ سضٛی ثٝ د٘یب آٔذٜ

دٚ فشص٘ذ داؿتٝ ثبؿذذ وذٝ دس وب٘ذبدا ٔتِٛذذ ؿذذٜ ثبؿذذ ٚ       

ی ثذب ثٛسػذیٝ اص دا٘ـذٍبٜ أذبْ     ؿٛد تحلیالت ٚصیش حت ٕ٘ی

 كبدق )ع( اص وـٛس دیٍشی ثبؿذ.

آلبی صاٞذی ٚفب ا٘ؼب٘ی ٘یىٛ ٚ ثب ػشٔبیٝ ٞضاس ٔیّیبسدی وٝ  -

وبسی ٘ذاسیٓ اص وجب آٔذٜ، ٌفت: ثب ایٗ حبَ ا٘مالة ٔب، ا٘مالة 

ػذبَ   43ٔؼتؼضؼفبٖ ٚ ٔحشٚٔبٖ اػت ِزا لشاس ٘جٛد ثؼذذ اص  

 آلبی سئیؼی ٌفتذٝ ثذٛد    ایٍٙٛ٘ٝ تلٕیٓ ثٍیشیٓ ضٕٗ ایٙىٝ
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ٞش وغ فشص٘ذؽ تبثؼیت خبسد داؿتٝ ثبؿذ خٛدؽ ٞٓ ثبیذذ  

 5ثشٚد پغ ٔب ٔٙتظش اجشای آٖ ٞؼتیٓ دس حبِی وذٝ فشص٘ذذ   

ٚ ا٘ذی اص ٔؼئٛالٖ دس خذبسد اص وـذٛس ٞؼذتٙذ.     444ٞضاس ٚ 

ؿٛد وٝ دسآٔذ، حمٛق ٚ ٔؼئِٛیت دس ایشاٖ خذٛة   رطٛس ٔی

تبثؼیذت وـذٛسی وذٝ    اػت أب تبثؼیت آٖ ثذ اػت؟ آٖ ٞذٓ  

 ٔتجبٚص ٚ ٔتخبكٓ اػت.

 دس أذشٚص . تپیذذ،  ٔی وـٛسٔبٖ ثشای وٝ دَ ٔب خب٘ٛادٜ ؿٟذا 

 ؿذٕب  ِزا ٌیشیٓ ٔی تلٕیٓ ٔشدْ ثشای ٚ ایٓ ٘ـؼتٝ ّٔت خب٘ٝ

 آیذذ،  دسٔی دِؼٛختٝ ػیٙٝ اص وٝ سا ٔٗ فشیبد ثبیذ ٕ٘بیٙذٌبٖ

تٛا٘ٙذ دسن وٙٙذ ػفشٜ خذبِی ثذٝ    وٝ ثشخی ٕ٘ی رشا ثـٙٛیذ

 ٔؼٙب اػت. رٝ

ٔب٘ذ ِٚی ٔتأػفب٘ٝ  ایٗ اتفبلبت دس خبطشات ٔجّغ یبصدٞٓ ٔی

وٙذیٓ، ٚصیذش پیـذٟٙبدی دس جّؼذٝ كذجح       ٔب فشأٛؽ ٔذی 

ٞب ٌفتٝ ؿذ وذٝ   دسكذ سیی آٚسد أب دس سػب٘ٝ 42فشاوؼیٖٛ 

اوخشیت آساء سا وؼت وشدٜ اػت، ٕٞچٙیٗ دس وٕیؼیٖٛ اكُ 

لضبیی ٘یض ٌیشی دس ایٗ خلٛف ٘ـذ ٚ دس وٕیؼیٖٛ  سیی 94

 .ایـبٖ سیی ٘یبٚسد

 خالصِ اظْاسات هَافقیي: 

دس هاَسد كاالحیت ایـااى     ًوایٌذُ تْشاى: الیاس ًادساى آقای

ًکاتی سا هٌاشح خاَاّن کاشد ٍ خاَاّؾ هاي ایاي اػات کاِ         

ًوایٌذگاى تِ ادلِ هٌشح ؿذُ تَرِ کٌٌذ، چشا کِ تایذ دس قثال 

 سأی خَد پاػخگَ تاؿٌذ.

صاٞذی ٚفب ثبیذ ٔٛسد ثشسػی لذشاس  ثش٘بٔٝ ٞب ٚ كالحیت آلبی 

ٌیشد، ایٙىٝ ثشخی دٚػتبٖ دػٛای خب٘ٛادٌی ثذش ػذش اسث ٚ   

ٔیشاث سا دس كحٗ ػّٙی ٔطشح ٔی وٙٙذ، ثذٖٚ ایٙىذٝ ٘ظذش   

دػتٍبٜ لضبئی ٚ اطالػبتی سا ؿٙیذٜ ثبؿذٙذ، ثذیؾ اص آ٘ىذٝ    

٘ؼجت ثٝ كالحیت آلبی صاٞذی ٚفب ػالٔت ػٛاَ ایجبد وٙذ، 

ٚ ؿذخق آلذبی سئذیغ جٕٟذٛس ٚ     ٘ؼجت ثٝ كالحیت دِٚت 

 وؼب٘ی وٝ دس فشآیٙذ ا٘تخبة دخیُ ثٛد٘ذذ، ٔؼذئّٝ ػذبصی    

ٔی وٙذ، ثٙبثشایٗ طشح ایٍٙٛ٘ٝ ػخٙبٖ ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ اػت وٝ 

ٞیچ یه اص دػتٍبٜ ٞب، اػتؼالٔی ا٘جبْ ٘ذادٜ ٚ یه دٚػذت  

ػضیض ثٝ تٟٙبیی ججشاٖ ٕٞٝ ایٗ وٓ وذبسی ٞذب سا ا٘جذبْ دادٜ    

 .اػت

اّذی ٍفا اص ًشیق اسث سػیذُ کِ ایي هَهاَع  اهَالی تِ آقای ص

دس كحي هٌشح هی ؿَد، اگش ایـاى ایي اسحیِ سا هاایغ ٍ تثااُ   

هی کشدًذ ٍ اًؼاًی فقیش تَدًاذ، داسای كاالحیت های ؿاذًذ      

ؿٕب ٕ٘بیٙذٌبٖ ؿٟبدت آلبی سئیؼی سا دس كحٗ ؿٙیذیذ وٝ 

آلبی صاٞذی ٚفب فشدی ػذاِت خٛاٜ، پبوذػت ٚ ٔتٛاضغ اػت. 

ػجبساتی ٘یؼت وٝ آلبی سئیغ جٕٟٛس ثشای ٞذش وؼذی    ایٟٙب

 ٞضیٙٝ وٙذ ٚ آخشت خٛد سا ثفشٚؿذ.
٘یض ػٙٛاٖ وشد وٝ ٔب  94آلبی پظٔب٘فش سئیغ وٕیؼیٖٛ اكُ  -

ٕٞٝ ادػبٞبی ٔطشح ؿذذٜ سا ثشسػذی    94دس وٕیؼیٖٛ اكُ 

 وشدیٓ ٚ ٞیچ یه اص ایٗ اتٟبٔبت دسػت ٘یؼت.

حیت ٍ تشًاهاِ  کویؼیَى تخللی هزلغ كاال  3ایي هیاى  دس

ّای ٍصیش پیـٌْادی سا تشسػی کاشدُ ٍ ّواِ آًْاا سأی هخثات     

دادًذ. الثتِ آقای صاّذی ٍفا تذؿاًؼی داؿتٌذ کِ صهااى دفااع،   

هزلغ رلؼِ ػلٌی ًذاؿت ٍ ایـاى فشكت کافی تشای دفااع اص  

 خَد سا ًذاؿتٌذ.

ٍی تا اؿاسُ تِ کالم تضسگاى کِ فشهَدًذ اگش هی خَاّیذ کؼای  

سا تـٌاػیذ؛ تا اٍ ّوؼفش ؿَیذ یا ّوؼفشُ، گفت: تایي خاَد ٍ   

خذای خَد ؿْادت هی دّن کِ ّیچ ّواٌّگی تا ایـاى تاشای  

هَاسد هٌشح ؿذُ دس كحي ًذاؿتن، اها تایذ تگَین کِ تایؾ اص  

م ٍ ؿااّذ تَاهاغ،   ػفش صیاستی استؼیي تا ایـاى ّوشاُ تاَد  78

تضسگ هٌـی ٍ خاکی تَدى ٍی تَدم ٍ تِ ّیچ ػٌَاى احؼااع  

ًوی کشدین کِ ایي فشد ػش ػَصًی ػشهایِ داس ٍ حشٍتوٌذ اػت. 

هاًٌذ توام اػوای کاسٍاى ّش رایی کِ دیگشاى اػاتشاحت های   

کشدًذ، ایـاى ًیض ّواًزا اػتشاحت هی کشد ٍ ّیچ فشقای تایي   

 ایـاى ٍ تقیِ ًثَد.

ػفشّا آقای صاّذی ٍفا حتی یک ػکغ اص حوَس خاَد  دس ایي 

دس ػتثات ػالیات ًاذاسد کاِ تخَاّاذ دس ؿاثکِ ّاای هزااصی       

اػتَسی کٌذ، دس ّویي ػفش اخیش، ٍی حوَس داؿت ٍلی ّایچ  

یک اص اػوای کاسٍاى ها هتَرِ حوَس ٍی ًـذ، چشا کاِ آقاای   

صاّذی ٍفا تِ ّیچ ػٌَاى تٌا ًذاسد تظاّش کٌذ. خااًَادُ ایـااى   

ًیض اص خَد آقای صاّذی ٍفا، هتَاهغ تش ّؼتٌذ، تٌاتشایي اگش تِ 

فشدی اسحی هی سػذ ٍ آًْا سا هذیشیت هی کٌین، ًثایاذ ًاَسی   

ػخي تگَیین کِ گَیی ّوِ دػتگاُ ّای کـَس خَاب تاَدُ ٍ  

 ها تِ تٌْایی تَاًؼتِ این گضاسؽ تخلف کـف کٌین.

أذشٚص  اص ػٛی دیٍش ثبیذ ؿشایط اجتٕبػی وـٛس دسن ؿٛد، 

ٕٞٝ د٘یب دسكذد ایٗ ٞؼتٙذ وذٝ ؿذىبف ٞذبی اجتٕذبػی ٚ     

ٔذیشیتی دس وـٛس دٚرٙذاٖ ؿٛد ٚ ثیبٖ وٙٙذ وٝ دس وـذٛس  

دٚ دػتٍی ٚجٛد داسد. سیی ٘ذادٖ ثٝ آلبی صاٞذی ٚفب ثب تٛجٝ 

ثٝ تبییذیٝ ؿخق آلبی سئیغ جٕٟٛس وٝ دس ٔجّذغ حضذٛس   

ت خٛاٞذ یبفتٙذ ٚ اص ٚی دفبع وشد٘ذ، حتٕب ایٗ ؿبئجٝ سا تمٛی

 وشد.

ٔب ٘جبیذ پیبْ اختالف ٚ دٚلطجی ػبصی ثذٝ جبٔؼذٝ ٔٙتمذُ     -

وٙیٓ. أبْ )سٜ( فشٔٛد٘ذ وٝ اٌش ٔذی خٛاٞیذذ وذبسی وٙیذذ،     
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ثجیٙیذ آٔشیىبیی ٞب ٘بساحت ٔی ؿٛ٘ذ یب خٛؿحبَ، اٌش آٟ٘ب سا 

 ػلجب٘ی وشد، یمیٗ ثذا٘یذ آٖ وبس دسػت اػت.

كبدق )ع( ثٛدٜ آلبی صاٞذی ٚفب فبسؽ اِتحلیُ دا٘ـٍبٜ أبْ 

ٚ ثؼذ اص آٖ ثشای ادأٝ تحلیُ ثٝ وب٘بدا سفتٝ اػت، ثٙذٜ ثیؾ 

ػبَ اػت وٝ ثب ایـذبٖ ص٘ذذٌی وذشدٜ اْ ٚ دس ٔمذبطغ      24اص 

ٔذیشیتی، والع ٞبی دسػی ٚ ثخؾ ٞبی ٔختّف ص٘ذٌی ٚی 

حضٛس داؿتٝ اْ ٚ ٔی دا٘ٓ ایـذبٖ رذٝ ٚیظٌذی ٞذبیی داسد.     

ٔذذیشیتی ٚ   ؿٟبدت ٔی دٞٓ ثٝ ِحذب  دیذذٌبٞی، ظشفیذت   

 تٛإ٘ٙذی دس دفبع اص ٔٙبفغ ّٔی، ایـذبٖ اػتذذاَ سا سػبیذت    

 ٔی وٙٙذ ٚ اُٞ افشاد ٚ تفشیط ٘یؼت.

آقای صاّذی ٍفا ّن هی تَاًؼت هاًٌذ ػایشیي، اّاذاف دػات   

ًیافتٌی دس تشًاهِ ّای خَد تیاٍسد ٍ ها ًیاض تاِ تاِ ٍ چاِ چاِ      

آقای صاّذی ، ٍلی دس ٍصاستخاًِ کاس خَد سا اًزام دّذ، اها نکٌی

ٍفا تشًاهِ ای ٍاقغ تیٌاًِ اسائِ کشد کِ تا تَاًوٌاذی ّاای خاَد    

تتَاًذ آًْا سا تِ ػشاًزام تشػاًذ. الثتِ ایي هَفقیت ّا ًیض تٌْاا  

تا ّوت ؿخق ٍصیاش تاِ ًتیزاِ ًخَاّاذ سػایذ، تلکاِ ػاایش        

 دػتگاُ ّا ًیض تایذ تِ ایـاى یاسی تشػاًٌذ.

ٔٛدٜ ثٝ ؿٕبس ٔی آیذذ،  ٚی ثب یبدآٚسی ایٙىٝ ایـبٖ فشدی آص

رشا وٝ دس دِٚت آلبی احٕذی ٘ظاد ػتبد اجشایی فشٔبٖ أذبْ  

)سٜ( ٚ دس ایٗ دِٚت أتحبٖ خٛد سا پغ دادٜ اػت، افضٚد: دس 

دٚساٖ ػشپشػتی اص آلبی صاٞذی ٚفب پشػیذْ، رشا دس ٔجّغ 

حضٛس پیذا ٕ٘ی وٙیذذ وذٝ پبػذا داد ٔذٗ دس حذبَ حبضذش       

حضٛسی داؿتٝ ثبؿٓ ٌفتذٝ   ػشپشػت ٚصاستخب٘ٝ ٞؼتٓ ٚ اٌش

ٔی ؿٛد وٝ دس حبَ الثی وشدٖ ثشای سیی اػتٕذبد ٞؼذتٓ. اص   

لَٛ ایـبٖ ثٝ ؿٕب ٕ٘بیٙذٌبٖ ػشم ٔی وٙٓ دس كٛست اخذز  

سیی اػتٕبد آلبی صاٞذی ٚفب حتٕب تؼبٔالت ثیـتشی ثب ٔجّغ 

خٛاٞذ داؿت ٚ ثٝ ٞیچ ػٙٛاٖ ایٗ ٔؼئّٝ ٘جبیذ ایٗ تّمذی سا  

ٚفب ثٝ ٔجّغ ثی اػتٙذبیی وذشدٜ    ایجبد وٙذ وٝ آلبی صاٞذی

 اػت.

آقای صاّذی ٍفا ٍلؼی تشای دسیافت پؼت ًذاؿت، ٍلی ٍقتی تِ 

ایـاى هشارؼِ ؿذ، ًثق کالم تضسگاى اػتٌکاف ًیض ًکاشد، ایاي   

ًـاااى اص تَاهااغ ٍ فشٍتٌاای ٍی داسد. آقااای صاّااذی ٍفااا یااک 

اقتلادداى تاتزشتِ اػت کِ دس ػتاد ارشایی فشهاى اهاام )سُ( ٍ  

 دٍلت ػاتقِ ارشایی داسد.ایي 

گضیٌِ تشای تلذی ٍصاست تؼاٍى، کاس  4ًادساى تا اؿاسُ تِ ایٌکِ 

ٍ سفاُ ارتواػی هٌشح تَدًذ، اداهِ داد: سئیغ روَْس تاا ّواِ   

راهغ ًگشی کِ داؿت تِ ایي گضیٌاِ سػایذ. آقاای اهیشآتاادی     

فشاّاًی کِ خَد یکی اص گضیٌِ ّای پیـاٌْادی تاَد، ؿاْادت    

یـاى كالحیت الصم تشای تلاذی ایاي پؼات سا    هی دٌّذ کِ ا

 داسد، ایٌکِ یک فشدی اص سقیة خَد دفاع کٌذ، اّویت داسد.

ٚ ثش٘بٔذٝ ٞفذتٓ    1442دِٚت دس آػتب٘ٝ تمذیٓ الیحٝ ثٛدجٝ  -

تٛػؼٝ اػت، أٛس ٔشثٛد ثٝ ثبص٘ـؼتٍبٖ، تذبٔیٗ اجتٕذبػی،   

كٙذٚق ٞب، اؿتغبَ ٚ وبس اص أٛس ثؼیبس ٟٕٔی اػت وٝ اٌش ایٗ 

صاستخب٘ٝ سا ثذٖٚ ٚصیش ثٍزاسیٓ ٚ رٙذ ٔبٜ دیٍش ایٗ وذبس ثذٝ   ٚ

تأخیش ثیفتذ، ٔؼئِٛیت ٘بثؼبٔب٘ی ٚ خذذای ٘ذبوشدٜ ا٘جبؿذت    

وشدٖ ٔطبِجبت ثبص٘ـؼتٍبٖ ثشػٟذٜ ویؼت؟ ٔٗ ٘ؼذجت ثذٝ   

تٛإ٘ٙذی ٚ ٔذیشیت ٚی ؿٟبدت ٔی دٞٓ، ِٚی ػالٜٚ ثش ایٟٙب 

 ٘ؼجت ثٝ ؿشایط ٔٛجٛد ٘یض ٞـذاس ٚ تزوش ٔی دٞٓ.

دسخلَف سأی فشاکؼیَى اًقالب هزلغ، پایؾ اص رلؼاِ    یٍ

ًفش کِ تاِ ّاش    37ػلٌی گفت: هي ػوَ فشاکؼیَى ًیؼتن، اها 

دلیلی دس رلؼِ حوَس ًذاؿتٌذ، دس سأی گیشی ؿشکت ًکشدًذ، 

تٌاتشایي سأی ًاذادى آًْاا سا ًثایاذ حواد تاش سأی هٌفای آًْاا        

 گزاؿت.

ًااهضد   4آقای ؿوغ الذیي حؼایٌی ًیاض کاِ یکای دیگاش اص       

تلذی پؼت ایي ٍصاستخاًِ تَد، ؿْادت دادُ کِ آقاای صاّاذی   

ٍفا كالحیت کافی سا داسد، دس دٍساى ٍصاست آقاای حؼایٌی دس   

ٍصاستخاًِ اقتلاد دس دٍلت آقای احوذی ًظاد، صاّذی ٍفا هؼاٍى 

آقای حؼیٌی تَد ٍ ایـاى تش تَاى هذیشیتی ٍی تاکیاذ داؿات،   

تَاًوٌاذی ایـااى سا فشاهاَؽ    ها ًیض ًثایذ پاکذػتی، ػاذالت ٍ  

کٌین ٍ ّوِ گضاسؿاات ًْادّاای ًظااستی سا تاا یاک اخاتالف       

خاًَادگی هٌشح ؿذُ دس كحي فشاهَؽ کٌاین ٍ تاا یاک سأی    

قاًغ کاتیٌِ دٍلت سا تکوید کٌین ٍ هـکالت تِ کَسی چـان  

 .دؿوٌاى تشًشف ؿَد

اقاذاهات دؿاوي     ًوایٌهذُ ٍسصقهاى:    دّقاًي ِ ٍسدیالْآقای 

ؿکؼت خَسدُ تِ ػاشکشدگی آهشیکاا ٍ سطیان كْیًَیؼاتی ٍ     

ایادی دس ایزاد اغتـاؿات دس کـاَس سا هحکاَم ٍ ّـاذاس های     

ػالِ ؿکؼت ّای خاَد اص هاشدم تلایش     43دّن کِ تِ تزشتِ 

ایشاى هشارؼاِ ٍ ػثاشت تگیشًاذ ٍ اص ؿایٌٌت ٍ تًَتاِ ػلیاِ       

روَْسی اػالهی ایشاى ٍ هشدم ایشاى دػت تشداسًذ دس غیش ایي 

كَست ؿؼلِ ّای خـن هشدم ٍالیی ٍ اًقالتی ایشاى دٍدهاًـاى 

 سا تشتاد خَاّذ داد.

بس ٚ سفذبٜ  دسثبسٜ ثش٘بٔذٝ ٞذبی ٚصیذش پیـذٟٙبدی تؼذبٖٚ، وذ      

اجتٕبػی، افضٚد: كالحیت ػّٕی ٚ ػّٕذی ٚصیذش پیـذٟٙبدی    

ٔـخق ؿذٜ اػت ٚ سئیغ جٕٟٛس ٘یض كالحیت ٞبی ایـذبٖ  

 سا تبئیذ وشد٘ذ.

ٚی ثب اؿبسٜ ثٝ ٘مؾ تؼذبٖٚ دس التلذبد، اضذبفٝ وذشد: ٚصیذش      

 ٗ  پیـذذٟٙبدی اػذذتبد دا٘ـذذٍبٜ ثذذٛدٜ ٚ دس یىذذی اص ثٟتذذشی
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ختٝ اػذت، آیذب دسع   دا٘ـٍبٜ ٞبی د٘یب ثٝ ػّٓ آٔٛصی پشدا 

خٛا٘ذٖ دس دا٘ـٍبٜ ٞبی ثیٗ إِّّی جشْ اػت، ٍٔش پیذبٔجش  

 اػالْ ٘فشٔٛد٘ذ وٝ ػّٓ سا فشا ثٍیشیذ حتی دس ریٗ.

ثب طشح ایٗ پشػؾ وٝ ٍٔش ٚصیش پیـٟٙبدی اطالع داؿت  ٚی

ػبَ دیٍش ثشای تلذذی دس ٚصاست تؼذبٖٚ، وذبس ٚ     24یب  14وٝ 

ا٘ؾ سا دس ایذشاٖ ثذٝ   سفبٜ اجتٕبػی ٔؼشفی ٔی ؿٛد وٝ فشص٘ذ

ادأٝ داد: ایـبٖ دس حٛصٜ اجشایی ٘یض اص تجشثذٝ  ؟  د٘یب ثیبٚسد

خٛثی ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ دس ٚصاست التلبد ٚ تذبٔیٗ اجتٕذبػی   

ٔذبٜ ػشپشػذت    3فؼبِیت وشدٜ ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثذٝ ایٙىذٝ   

ٚصاست تؼبٖٚ ثٛدٜ ثٝ كٛست وبُٔ ثٝ اٞذاف ایذٗ ٚصاستخب٘ذٝ   

 تؼّط داسد.

وبس ٚ سفبٜ اجتٕبػی یه دِٚت وٛرذه اػذت،    ٚصاست تؼبٖٚ،

آیب ثٟتش ٘یؼت فشدی وٝ تٛا٘بیی اداسٜ ص٘ذٌی خٛد سا داؿتٝ ٚ 

 ٔٛفك اػت ثشای ایٗ ٚصاستخب٘ٝ ا٘تخبة ؿٛد.

ثشخی ٔطشح ٔی وٙٙذ وٝ رشا ٚصیش پیـٟٙبدی أٛاَ خذٛد سا   

حجت ٘ىشدٜ، ثبیذ ٌفت وٝ ایـبٖ فؼال ٔؼئِٛیتی ثذشای حجذت   

س كٛستی وٝ ٚصیش ؿٛد ثبیذ ِیؼت أٛاَ خٛد أٛاَ ٘ذاس٘ذ ٚ د

 سا اسائٝ وٙذ.

٘جبیذ ٔـىالت ا٘جبؿتٝ ؿذذٜ دس ٚصاست تؼذبٖٚ، وذبس ٚ سفذبٜ     

ػذبَ ٌزؿذتٝ ٔٛجذت ؿذٛد وذٝ ٚصیذش        43اجتٕبػی طذی  

پیـٟٙبدی سا ٔحىْٛ وٙذیٓ، ایـذبٖ ٔؼذئَٛ وذبس دیٍذشاٖ      

 ٘یؼت.

ثشخی ػذْ تؼبُٔ ٚصیش پیـٟٙبدی ثب ٔجّذغ سا ٔطذشح ٔذی    

ثبیذذ ٌفذت دس دٚسٜ ػشپشػذتی ایـذبٖ یىذی اص      وٙٙذ وذٝ  

ٔؼئٛالٖ كٙذٚق ٞب وٝ ثش ػّیٝ ٔجّغ ٔٛضذغ ٌشفتذٝ ثذٛد    

 .ثشوٙبس ؿذ

صاّاذی   آقاای ػشپشػت توام قذست ٍ اختیاسات ٍصیش سا ًاذاسد،  

ٍفا َّؿوٌذػاصی، دادُ هحَس کشدى، ؿافافیت، ایزااد استثااى    

س تیي ؿشکت ّا ٍ ػاصهاى ّای ایي صیشهزوَػِ سا دس دػاتَسکا 

 خَد داسد.

ٍی تا تیاى ایٌکِ گام ّای هخثتای دس حاَصُ افاضایؾ پشداخات     

هؼتوشی کویتِ اهذاد ٍ سفاغ هـاکالت تاصًـؼاتگاى دس دٍسُ    

هاِّ ػشپشػتی داؿت، گفت: ػذم ؿافافیت هاالی یکای اص    ػِ 

هـکالت ٍصاست تؼاٍى اػت کِ ٍصیش پیـاٌْادی تشًاهاِ ایزااد    

 ؿفافیت داسد.

ٍ ساتٌِ آى ّاا سا یکای اص هـاکالت    کاسگشاى ٍ کاسفشهایاى  ٍی

صاّاذی ٍفاا   آقاای  داًؼت ٍ تیااى کاشد: یکای اص تشًاهاِ ّاای      

اكالحات ػاختاسی دس ایي صهیٌِ ٍ تْثَد سػیذگی تِ دػااٍی  

 کاسگشاى اػت.

صاّذی ٍفاا  آقای اص آًزا کِ هثاسصُ تا فقش ٍ فؼاد هشٍسی اػت 

تشًاهااِ افااضایؾ دسآهااذ کاااسگشاى ٍ هؼااتوشی تگیااشاى سا دس   

ػتَسکاس خَد داسد، ّوچٌیي تا ٍرَد ایٌکِ ّوِ ٍصاستخاًِ ّا د

هؼتَل کاسآفشیٌی ٍ اؿتغال صایی ّؼتٌذ اها ٍصیاش پیـاٌْادی   

دسكاذ تشًاهاِ ایـااى دس     76تشای ایي حَصُ ًیض تشًاهاِ داسد ٍ  

 ساػتای هاهَسیت ٍصاستخاًِ ٍ دٍلت اػت.

آقاای  هزوغ ًوایٌذگاى ؿوالغشب کـاَس ًیاض تاا تشًاهاِ ّاای      

 .ّذی ٍفا هَافق ّؼتٌذصا

 تشًاهِ تا هَافقت دس ًوایٌذُ قن: احوذ اهیشآتادی فشاّاًيآقای 

 اص تیؾ حوَس تِ ارتواػی سفاُ ٍ کاس تؼاٍى، پیـٌْادی ٍصیش

 دس: گفت ٍ کشد اؿاسُ اػالهی ؿَسای هزلغ دس خَد ػال 78

ٌْادی دفاع کشدم؛ ًخؼت پیـ ٍصیش تشًاهِ دٍ اص تٌْا هذت ایي

ٍصیش دفاع تِ دلید تالؽ دؿوي تشای ایزاد اختالف تیي ػپاُ 

ّای آقای صاّذی ٍفا چشا کِ ایـاى  ٍ استؾ تَد ٍ دفاع اص تشًاهِ

 داًن. هذاس هی سا فشدی اخال 

كالحیت تلذی ایٗ ٚصاستخب٘ٝ سا داسد، دس  ، صاٞذی ٚفب آلبی

استجبد ثب أٛاَ ایـبٖ ٔؼبئّی ٔطشح ؿذ أب ٘ىتٝ لبثُ تٛجٝ 

ایٙىٝ داؿتٗ حشٚت اص ٘ظش اػالْ ٔزْٔٛ ٘یؼت، ٟٔٓ ٔؼیش 

یـبٖ سػیذٜ ثٝ وؼت ٚ خشد آٖ اػت، حشٚتی ٞٓ وٝ ثٝ ا

ػٙٛاٖ اسث ٚ أیٗ أٛاَ اػت، ثش اػبع اػٙبدی وٝ دس اختیبس 

سئیغ ٔجّغ خٛاٞٓ ٌزاؿت ایـبٖ أیٗ أٛاَ ٞؼتٙذ ٚ 

 ثبیذ ایٗ أب٘ت سا دس ٔؼیش ػبْ إِٙفؼٝ ٞضیٙٝ وٙٙذ.

دستاسُ تأییذ هٌالة  98ٍی تا یادآٍسی ًظش کویؼیَى اكد 

ت: تؼذ اص فَت پذس هٌشح ؿذُ پیشاهَى ٍصیش پیـٌْادی کاس گف

ایـاى کِ فشد اًقالتی تَد ٍ دس یکی اص هحالت اًقالتی قن 

ّای هختلف هٌشح ؿذُ ٍ  کشدًذ، هَهَع دس دادگاُ صًذگی هی

تش اػاع احکاهی کِ كادس ؿذُ ایـاى ّیچ خٌایی سا هشتکة 

 ًـذًذ .

ثب اؿبسٜ ثٝ ٔٛضٛع تحلیُ صاٞذی ٚفب دس وـٛس وب٘بدا ٚی 

ٞب پیؾ ٌفتٙذ ٕٔىٗ اػت  ٓ ا٘مالة ػبَاظٟبس وشد: سٞجش ٔؼظ

تؼذادی اص وـٛس خبسد ؿٛ٘ذ ٚ ثخٛاٞٙذ ٔؼّٛٔبتی وؼت وٙٙذ 

ٚ ػپغ ثٝ وـٛس ثشٌشد٘ذ، ثشای ایٙىٝ ثشای وـٛس ٔفیذ 

ٞب ٚجٛد ٘ذاسد أب  ثبؿٙذ، ٞیچ ٍ٘ٙی ثشای ػّٓ آٔٛصی اص غشثی

افشادی وٝ ثخٛاٞٙذ ٕٞیـٝ ؿبٌشدی وٙٙذ، ً٘ٙ اػت. آلبی 

یض ثٝ وب٘بدا سفت ٚ دسع خٛا٘ذ، ٍٞٙبْ تحلیُ صاٞذی ٚفب ٘

آٟ٘ب  ثشای فشكت داؿتٗ ػّیشغٓ ٚ آٔذ٘ذ د٘یب  فشص٘ذا٘ـبٖ ثٝ

 ٌشیٗ وبست ٚ ؿٟشٚ٘ذی ٍ٘شفت.
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ٚی افضٚد: ٔؼبئّی وٝ خب٘ٓ رٙبسا٘ی ٔطشح وشد٘ذ ٔشثٛد ثٝ 

ٚصسای دِٚت لجُ اػت وٝ فشص٘ذا٘ـبٖ دس آٔشیىب، وب٘بدا ٚ 

ذ رٕشاٖ ٘یض دس آٔشیىب دسع اٍّ٘یغ ثٝ د٘یب آٔذ٘ذ، ؿٟی

خٛا٘ذ أب ٚلتی ٘یبص اػالْ ٚ لشآٖ ٚ وـٛس ثٛد ثٝ وٕه ّٔت 

 ایشاٖ آٔذ.

صاّذی ٍفا تا هزلغ دس دٍساى آقای دس خلَف استثاى ٍی 

گفت: ایـاى اخال  سا سػایت کشدًذ،  ،ػشپشػتی ٍصاست تؼاٍى

استثاى ٍصسا تا ًوایٌذگاى تِ خلَف دس دٍلت قثد تشای کؼة 

یاس صیاد تَد اها ایـاى دس دٍساى ػشپشػتی اخال  سا سأی تؼ

سػایت کشدًذ ٍ ها تایذ اص ایي اخال  اًقالتی ٍی حوایت کٌین 

الثتِ دس ًَل چٌذ ّفتِ قثد کِ تِ ػٌَاى ٍصیش پیـٌْادی 

هؼشفی ؿذًذ، استثاى خَتی سا تا هزلغ داؿتٌذ ٍ تِ ّواٌّگی 

 ٍ تؼاهد تا ًوایٌذگاى اػتقاد داسًذ.

ذی ٍفا تشًاهِ خَتی سا اسائِ کشدُ، تِ اقتلاد اػالهی ٍ آقای صاّ

توذى اػالهی اػتقاد داسد ٍ اقتلادداًی اػت کِ تِ دًثال 

 ػذالت اػت. هؼاٍى ٍصیش ٍ فشدی تاتزشتِ اػت. 

 :خالصِ تیاًات آقای دکتش صاّذی ٍفا )ٍصیش پیشٌْادی(

هحوذّادی صاّذی ٍفا ٍصیش پیـٌْادی تؼاٍى، کاس آقای دکتش 

فاُ ارتواػی دس دفاع اص تشًاهِ ّای خَد رْت تلذی پؼت ٍ س

ٍصاست تؼاٍى،کاس ٍ سفاُ ارتواػی، هوي تـکش اص سئیغ روَْس 

تشای حوَس دس ایي رلؼِ ٍ اػتواد تِ ٍی گفت: اص سیاػت 

هحتشم رلؼِ، ّیات سئیؼِ ٍ ًوایٌذگاى هزلغ قذسداًی هی 

کٌن کِ دس ایي رلؼِ ٍ رلؼات کویؼیَى ّای تخللی تا 

دقت دس ایفای ًقؾ ًوایٌذگی خَد ػولکشد ٍ تشًاهِ ّای ایي 

 3ٍصاستخاًِ سا هَسد ًقذ ٍ تشسػی قشاس دادًذ. ّوچٌیي اص 

کویؼیَى تخللی کِ تا سأی هخثت، ًظش خَد سا تِ كحي 

هزلغ اػالم کشدًذ، تـکش هی کٌن ٍ اص توام ًوایٌذگاى هَافق 

ایشاد  کِ ّوذالًِ دس هَافقت ٍ دلؼَصاًِ دس هخالفت تِ

 ػخٌشاًی پشداختٌذ، ػپاػگضاسم.

حتوا هؼتحوشیذ کِ هزلغ رایگاُ ٍیظُ ای داسد ٍ تِ تؼثیش 

حوشت اهام خویٌی )سُ( ػلاسُ فوائد هلت، هزلغ اػت. 

هقام هؼظن سّثشی ًیض تش تؼاهد ٍ ّوکاسی هزلغ ٍ دٍلت 

تاکیذ داسًذ ٍ حتوا ایي تؼاهد هی تَاًذ تِ حد هـکالت کـَس 

ٌزاًة ًیض پغ اص کؼة سأی اػتواد دس تؼاهد تا تیاًزاهذ ٍ ای

 هزلغ دس حد هـکالت کـَس کَؿا خَاّن تَد.

حتوا هؼتحوشیذ تا اؿتثاُ یکی اص هذیشاى دس ؿة گزؿتِ، 

تٌذُ هزثَس ؿذم اػتؼفای ایي هذیش سا تپزیشم ٍ پزیشفتن کِ 

ػضل ؿذ ٍ اهشٍص ػشپشػتؾ تؼییي خَاّذ ؿذ کِ ػاحت 

ثتِ ایـاى دس اػتؼفای خَد اص هقذع هزلغ حفظ گشدد، ال

ػاحت هقذع هزلغ هؼزست خَاّی کشد کِ پیاهـاى سا 

 ػشم کشدم.

اص هْوتشیي سٍیکشدّایی کِ سیاػت روَْس تِ آى پشداختٌذ، 

تحج ػذالت اػت، ها ػذالت سا دس ػِ حَصُ ایزاد حذاقد 

هؼیـت ٍ کفاف تشای خاًَاسّا دس حَصُ ػذالت تَصیؼی ٍ 

س ؿالَدُ تشًاهِ ّای ٍصاستخاًِ دس تُشؽ ػذالت ؿایؼتگی تایذ د

ٍظایف ٍصاستخاًِ دًثال کٌین، ًِ تٌْا تِ ػٌَاى پیَػت ػذالت 

 ًظام هذًظش تاؿذ، تلکِ تایذ ػاختاس ػادالًِ ای تشای

تلوین گیشی، تَصیغ ػادالًِ اهکاًات دس اػتاى ّا، کوک تِ  

هحشٍهیت صدایی اػتاى ّا ٍ تَصیغ هٌاتغ اًؼاًی دس اػتاى ّا 

 اػتفادُ کٌین.

ٔب ثبیذ ثشای آحبد ّٔت ایشاٖ ٚ ٞش ػشپشػت خب٘ٛاس حذالُ 

یه ؿغُ داؿتٝ ثبؿیٓ وٝ ثب ایٗ ؿغُ اٌش ؿغُ وبسٌش ػبدٜ 

ثذٖٚ ثٟشٜ ٚسی وبُٔ ثبؿذ، ثتٛا٘یٓ تغزیٝ، ثٟذاؿت ٚ ٔؼىٗ 

سا فشاٞٓ وٙیٓ ٚ اٌش ثب یه ؿغُ أىبٖ تبٔیٗ ایٗ حذالُ 

ی ٚصاستخب٘ٝ لشاس ثٍیشد ٔؼیـت ٘جبؿذ، حتٕب دس حٛصٜ حٕبیت

 تٛصیغ یبسا٘ٝ ٞب ٚ پشداخت ٞبی ا٘تمبِی یب اص طشیك تب اص ثبص

 وٕه ٞبی حٕبیتی ثتٛا٘یٓ لـش آػیت پزیش سا یبسی وٙیٓ. 

دس حٛصٜ ٚضؼیت فؼّی ٚصاستخب٘ٝ اص سٚص اِٚی وٝ ثٙذٜ 

ػفش  14ػشپشػتی ایٗ ٚصاستخب٘ٝ سا ػٟذٜ داس ؿذْ، ثب تؼذاد 

 ٔؼبئُ اػتبٖ ٞب سا ثشسػی وشدْ.اػتب٘ی دس وف ٔیذاٖ 

تشخی اص کاسخاًزاتی کِ تؼْذاتی داؿتٌذ ٍ تایذ تؼْذات  -

خَد سا ػشٍقت اًزام هی دادًذ سػیذگی ٍ تشسػی کشدم، تِ 

ػٌَاى هخال دس اٍل هْشهاُ تکلیف کاسخاًِ چَب ٍ کاغز 

هاصًذساى، تَلیذ کاغز ایشاًی تشای کتاب ّای دسػی تَد تِ 

تاس دس آًزا حوَس  2ؿذم دس ایي هذت ّویي هٌظَس هزثَس 

پیذا کٌن تا کاغز تؼْذ ؿذُ کتاب ّای دسػی سا تحَید 

آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دّن ٍ دس ّواًزا تا کاسخاًِ دیگشی کِ تْیِ 

کٌٌذُ آب اکؼیظًِ تَد اها ًتَاًؼتِ تَد ػشٍقت ایي کاال سا 

 تحَید دّذ ّواٌّگی کٌن تا دس ػش ٍقت تؼْذّا اًزام گیشد.

 تواد ّیات دٍلت هـکد تاصًـؼتگاى سا حد کشدیندس پی اػ

ها هزثَس تَدین دس ایي دٍسُ تِ دالید ًَاقق هذیشیتی کِ 

ٍرَد داسد تا تاصدیذّای ػشصدُ تِ صیشهزوَػِ ّای خَد 

ًظاست کٌین هوي آًکِ صهاًی ٍاسد تاصاس کاس ؿذم کِ 

تاصًـؼتگاى دس کف خیاتاى اػتشام هی کشدًذ، تٌاتشایي ػؼی 
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ا اػوال کشدم تا تتَاى هـکد تاصًـؼتگاى سا حد هواػفی س

کشد، هوي آًکِ اص اػتواد ّیات دٍلت تِ ّیات اهٌای تاهیي 

ارتواػی قذسداًی هی کٌن چشا کِ تا ایي اختیاسات هؼتلِ 

 تاصًـؼتگاى حد ؿذ.

دس ایي دٍسُ آػیة ؿٌاػی رذی ًؼثت تِ ػولکشد ٍصاستخاًِ 

یضاى دستاسُ كَست گشفتِ ایي دس حالی اػت کِ ّوِ ػض

كٌذٍ  ّای تاصًـؼتگی ٍ ؿشکت ّای صیشهزوَػِ اًالػات 

 3کافی داسًذ دس ٍاقغ یک هزوَػِ ٍصاستخاًِ هتـکد اص 

ٍصاستخاًِ تا تکالیف هتؼذد تـکید ؿَد ٍ ٍصیش تایذ تتَاًذ 

 چٌیي هزوَػِ گؼتشدُ ای سا هذیشیت کٌذ.

سقوی تَدُ اػت، تیکاسی  2دِّ گزؿتِ ًشن تیکاسی  4دس  -

ِ هٌـا آػیة ّای ارتواػی خَاّذ ؿذ، هتاػفاًِ تیکاسی دس ک

افشادی کِ داسای تحلیالت ػالی ّؼتٌذ تیـتش اػت ٍ روغ 

ػال ًِ تحلید هی  24تا  75کخیشی اص رَاًاى ها دس ػي 

کٌٌذ، ًِ کاس هی کٌٌذ، ًِ حشفِ ای هی آهَصًذ ٍ ًِ خاًَادُ 

ّؼتٌذ لزا تـکید دادُ اًذ ٍ تِ هؼٌای ٍاقؼی کلوِ ّیچ کاسُ 

تایذ تشای اؿتغال ایي رَاًاى تالؽ کشد. تٌاتشایي تا ّوکاسی 

هزلغ هی تَاى تا اكالح ػاختاس ٍ قَاًیي ًؼثت تِ ظشفیت 

 افضایی اؿتغال کوک کٌین.

سغن ایٌکِ تَػؼِ تخؾ تؼاٍى  دس تخؾ ساّثشدی تؼاٍى ػلی

دسكذ تَلیذ ًاخالق هلی تَدُ اػت اها هتاػفاًِ  25تِ هیضاى 

دسكذ اػت لزا تایذ تشای تَػؼِ تخؾ تؼاٍى  7کوتش اص اهشٍص 

ػضم رذی داؿتِ تاؿین، دس ایي ساػتا اتتذا تایذ تاٍس هؼتَالى 

سا ًؼثت تِ تخؾ تؼاٍى تقَیت کٌین، ّوچٌیي تایذ ًؼثت تِ 

تفَین اختیاسات ٍ هٌاتغ تِ هشدم اص ًشیق تؼاًٍی ّا تا ّذف 

حقق هشدم ػاصی تقَیت کؼة ٍ کاس تؼاٍى تٌیاى، دس ساػتای ت

 اقتلاد اقذام کٌین.

اتالؽ ؿذُ تِ ّیچ كَست  92هتاػفاًِ ػٌذ تؼاًٍی کِ دس ػال 

ػال  9ارشایی ًـذُ اػت اها دس هاُ گزؿتِ تؼذ اص حذٍد 

دٍلت ًؼثت تِ ارشایی کشدى، اكالح ٍ تکاهد آى اقذام کشد ٍ 

رلؼِ تـکید داد ٍ ها هتؼْذ ؿذین ًؼثت تِ ػولیاتی ؿذى 

 اقذام کٌین.كٌؼت تؼاٍى 

ّوچٌیي دس هَسد آهَصؽ ّای فٌی ٍ حشفِ ای تَهیح  ٍی

داد: یکی اص ًقؾ ّای آهَصؽ ّای فٌی ٍ حشفِ ای ایزاد 

تٌاتق هیاى ػشهِ ٍ تقاهای ًیشٍی کاس اػت اها هتاػفاًِ 

ػشهِ ًیشٍی کاس ها تا تقاها ٍ ظشفیت ًیشٍی کاس تٌثیق ًذاسد. 

اها تشای ًیشٍی کاس تِ ػٌَاى هخال دس تشخی اص اػتاى ّا تق

ٍرَد داسد اها دس تشخی دیگش هاصاد ػشهِ ًیشٍی کاس داسین 

تٌاتشایي هْاست ّای الصم تشای تٌاتق هیاى ػشهِ ٍ تقاها 

ٍرَد ًذاسد تٌاتشایي آهَصؽ ّای فٌی ٍ حشفِ ای تایذ تتَاًذ 

 ایي خال هذیشیتی سا دس تاصاس کاس پش کٌذ.

ؽ فٌی ٍ حشفِ ای تا دس ّویي ساػتا ها اص ّن افضایی آهَص

ؿشکت ّای صیشهزوَػِ تشای هـتشی هحَس کشدى آهَصؽ 

اػتفادُ کشدین ٍ ًثق اتالغیِ ای کِ كَست گشفت الصم اػت 

تشای توام کاسگشاى ٍ کاسکٌاى صیشهزوَػِ داؿتي ؿٌاػٌاهِ 

 هْاستی الضاهی اػت.

ػال اص تشکات  76.2ػال تِ  55اگشچِ استقاء اهیذ تِ صًذگی اص 

ی استقای اهیذ اػت اها هیاًؼالی روؼیت ػثة ؿذُ تالؽ تشا

ها دس الگَّای تْذاؿتی ٍ دسهاًی ٍ دس كٌذٍ  ّای 

تاصًـؼتگی تذاتیش رذی ٍ رذیذی داؿتِ تاؿین. دس ٍاقغ 

صهاًی کِ روؼیتی هیاًؼال ٍ کٌْؼال هی ؿَد تیواسی ّای 

رذیذ تشٍص هی کٌٌذ هوي آًکِ هتاػفاًِ تا افضایؾ تیواسی 

هَارِ ّؼتین لزا دس حَصُ دسهاى حتوا تایذ تِ ایي ّای ًاػالد 

 تغییش روؼیتی تَرِ ؿَد.

اص ػَی دیگش ها تایذ دسخلَف ًشن روؼیت، تذاتیش الصم سا 

داؿتِ تاؿین، دس هاُ گزؿتِ تَػي هلَتاتی کِ داؿتین ًؼثت 

تِ تیوِ خاًَاس تالؽ کشدین، تشای استقای ًشن تاسٍسی دس اػتاى 

 م ؿَد.ّا اقذاهات الصم اًزا

دس حَصُ حوایتی ًیض ها تایذ تشًاهِ ّای راهغ ٍ کاهلی  -

داؿتِ تاؿین، هتاػفاًِ تِ دلید هـکالت ػذیذُ اقتلادی، ها تا 

قـش قاتد تَرْی اص آػیة پزیشاى اص رولِ هؼلَالى ٍ افشاد تی 

ػشپشػت هَارْین کِ تکلیف داسین تشاػاع ٍظایف تؼییي 

تی، ػیاػت ّای کلی ؿذُ دس قاًَى اػاػی، اػٌاد تاالدػ

تاهیي ارتواػی ٍ قاًَى راهغ سفاُ تِ ایي قـش هؼتوؼف تَرِ 

 کافی کٌین.

دس حَصُ یاساًِ ّا ًیض یکی اص هـکالت ها ایي اػت کِ ًی 

ػٌَات گزؿتِ تِ ػوت استقای پایگاُ سفاُ ایشاًیاى سفتین، اها 

ایي پایگاُ تشای سػیذى تِ ًقٌِ هٌلَب ها فاكلِ صیادی داسد. 

اص سٍیکشدّای ها دس ٍصاست تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی، یکی 

 سٍیکشد حکوشاًی دادُ هحَس اػت.

ٍی تا تیاى ایٌکِ ها تِ دًثال آى ّؼتین کِ تا اػوال ؿفافیت ٍ 

اػتفادُ اص ظشفیت دٍلت الکتشًٍیک ٍ پٌزشُ ٍاحذ ٍ ّوچٌیي 

افضایؾ تؼاهد تیي دػتگاُ ّای دٍلتی ًؼثت تِ استقای هیضاى 

تلوین گیشی، اقذاهات الصم سا اًزام دّین، تلشیح کشد: دقت ٍ 
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اكالح دّک تٌذی ٍ ّذفوٌذی یاساًِ ّا اص هـکالت تاقیواًذُ 

 اػت کِ تایذ تا قذست ًؼثت تِ حد آًْا اقذام ؿَد.

تشای آًکِ تَصیغ ػادالًِ حشٍت كَست گیشد، حتوا تایذ ؿشکت 

کِ  ّای ػشهایِ گزاسی اػتاًی سا تاػیغ کٌین، ؿشکت ّایی

داسای ػاختاس تؼاًٍی ّؼتٌذ ٍ اػوای آى ؿشیک دس ػْام 

ّؼتٌذ. ایي ؿشکت ّای اػتاًی تَاى آى سا خَاٌّذ داؿت کِ 

تشاػاع آهایؾ ػشصهیي ٍ ًیشٍّای اًؼاًی هَرَد دس اػتاى 

 ّا تتَاًین پیـشفت اػتاًی سا هحکن ٍ اػتَاس اداهِ دّین.

تاى ٍ دس ّش ها تایذ تتَاًین چشن پیـشفت کـَس سا دس ّش اػ

هٌٌقِ هحشٍم تِ گشدؽ دسآٍسین ٍ ًوایٌذگاى دٍلت ًؼثت تِ 

آى کوک کٌٌذ. دس ایي هؼیش هزلغ ًیض تایذ ًظاست الصم سا 

 داؿتِ تاؿذ.

ٚی دسخلٛف ػٛاالت ٔطشح ؿذٜ اص خٛد دس جشیبٖ ثشسػی 

ثش٘بٔٝ ٞب ٚ كالحیت ثشای تلذی ٚصاست وبس ػٙٛاٖ وشد: دٚسٜ 

س دا٘ـٍبٜ أبْ كبدق )ع( ثٝ د 1369تحلیّی ٔٗ دس ػبَ 

پبیبٖ سػیذ ٚ پغ اص اخز ٔذسن ِیؼب٘غ دس ایٗ دا٘ـٍبٜ ثٝ 

تٛكیٝ ٚ تبویذ سیبػت دا٘ـٍبٜ حضشت آیت اهلل ٟٔذٚی وٙی، 

پغ اص ؿشوت دس أتحبٖ ثٛسػیٝ، ػبصْ خبسد اص وـٛس ؿذْ ٚ 

ثب ٟٔبجشت، تٛا٘ؼتٓ ٔذسن فٛق ِیؼب٘غ ٚ  1374دس ػبَ 

 دوتشی سا اخز وٙٓ.

دٚساٖ تحلیُ دا٘ـجٛی دوتشی ثشای وٕه ٞضیٙٝ دس 

تحلیُ خٛد ٔی تٛا٘ذ دس دا٘ـٍبٜ تحلیُ خٛد، تذسیغ ٘یض 

داؿتٝ ثبؿذ، ثٙبثشایٗ اٌش دس وبس٘بٔٝ ٔٗ تذسیغ دس خبسد اص 

 وـٛس ٚجٛد داسد، ٔشثٛد ثٝ ایٗ دٚساٖ اػت.

 ٚی دسثبسٜ ایٙىٝ فشص٘ذا٘ؾ دس خبسد اص وـٛس ثٝ د٘یب 

ایٗ ساثطٝ ٔذاسن وبفی ثٝ دػتٍبٜ ٞبی آٔذٜ ا٘ذ، ٌفت: دس 

٘ظبستی ٚ وٕیؼیٖٛ ٞبی ٔشثٛطٝ اسائٝ ؿذٜ وٝ فشص٘ذاٖ ٔٗ 

ٞیچ ٌٛ٘ٝ البٔت یب تبثؼیت دس خبسد اص وـٛس ٘ذاس٘ذ ٚ خٛد 

ثٙذٜ ٚ ٕٞؼشْ ٘یض ثشای اخز تبثؼیت دس خبسد اص وـٛس ٞیچ 

 الذأی ٘ىشدٜ ایٓ.

ٔٗ دس ثبیذ ثٍٛیٓ ػّی سغٓ ایٙىٝ فشكت ٞبی ؿغّی ثشای 

خبسد اص وـٛس فشاٞٓ ثٛد، أب ثشاػبع تؼٟذ ٚ تىّیفی وٝ 

ثشای وـٛس ٚ دا٘ـٍبٜ ٞبی وـٛس ٔتلٛس ثٛدْ، دس وٕتشیٗ 

صٔبٖ ثؼذ اص فبسؽ اِتحلیّی ثٝ وـٛس ثبصٌـتٓ ٚ افتخبس داسْ 

 .وٝ دس وـٛسْ ایشاٖ خذٔت وٙٓ

کٌن کِ تشای کؼاًی کِ دس ایي کـَس خَى  افتخاسم هی

کٌن ٍ افتخاس هي اػت کِ تشای هشدم ایي اًذ، خذهت  دادُ

 کـَس خذهتی اسائِ کٌن.

صاّذی ٍفا دس خلَف اهَال خَد ًیض گفت: تش اػاع آقای 

ؿَد ٍ  آیاتی اص ػَسُ ًؼا اهَال هایِ قَام ٍ قیام راهؼِ رکش هی

اگش دس رایی ایي هٌلة تَدُ اػت کِ تٌذُ ّیچ اًالػی دس آى 

ًی اػت کِ تٌذُ تش ایي تاٍس اػاػٌاهِ ًذاسین ایٌزا اػتٌاد قشآ

ّؼتن کِ ػذالت ّذف راهؼِ اػالهی تاؿذ ٍ ها تایذ تشًاهِ ّا، 

 ؿالَدُ ػذالت سا دس ًظش تگیشین.

ّواى گًَِ کِ اؿاسُ کشدم تٌذُ ًؼثت تِ ایٌکِ تشای روغ 

اهَال اقذام کشدُ تاؿن، ایٌگًَِ ًیؼت ٍ ّیچ کَؿـی تشای آى 

ؼیاس ؿفاف اػت ٍ ػال گزؿتِ ت 48ًکشدم، صًذگی هي دس 

تٌْا تِ حقَ  هؼلوی داًـگاُ اکتفا کشدم ٍ صًذگی سا تا حقَ  

هؼلوی اداسُ کشدم اها تذاًیذ کِ تٌذُ ٍكی، اهیي ٍ ٍاسث پذسی 

ػالگی کاس ٍ تالؽ کشدُ ، پذسی کِ تَاًؼتِ تَد  6تَدم کِ اص 

تا ػشتلٌذی، ػضت ًفغ دس اهَس خیشیِ هَفق ٍ هَیذ تاؿذ ٍ دس 

کشدین خَؿٌام تاؿین، دسهاًگاّی  ا صًذگی هیای کِ ه هحلِ

ّای تؼاًٍی هحلی دس اٍد اًقالب تشای تَصیغ  تؼاصد، ؿشکت

هَاد ٍ کاالّای اػاػی ؿکد دّذ ٍ تِ اهَس خیش تپشداصد ٍ 

تقشیثا تؼذ اص اًقالب اػالم دیگش رض کاس خیش، کاس دیگشی ًکشد 

ٍ اهَال خَیؾ سا دس کاس خیش كشف کشد. اص هْوتشیي 

 ّای پذس ها صًذگی تا هتَػي هشدم تَد. یِتَك

ٌّگاهی کِ اهکاى تَد دس رواساى تؼذ اص حوَس اهام )سُ( 

کشدًذ صًذگی خَد سا دس  هٌضلی داؿتِ تاؿٌذ ّویـِ تَكیِ هی

هتَػي راهؼِ حفظ کٌذ پغ تٌاتشایي آًچِ دس اهَال تِ ًام 

تٌذُ ٍرَد داسد خیلی هتفاٍت اص ایي تؼذادی اػت کِ ایي 

ى فشهَدًذ ًثَدُ ٍ تاتت اًزام تکالیف ؿشػی ٍ قاًًَی تِ دٍػتا

هي ٍاگزاس ؿذ ٍ ّوِ ایي اهَال هؼتٌذ ٍ هؼتحوش تِ احکام 

 ّای كالحِ روَْسی اػالهی اػت. دادگاُ

وٙیذ جٙبة آلبی سئیؼی دس ٔمبْ لبضی  آیب ؿٕب تلٛس ٔی

ای  اِمضبتی، وؼی سا ثٝ ٔجّغ ٔؼشفی خٛاٞذ وشد وٝ خذؿٝ

حت ٚ ػالٔت ٔبِی اٚ ٚجٛد داؿت ثبؿذ. دس پبوذػتی، ك

دا٘ٓ دس خلٛف آ٘چٝ وٝ دٚػتبٖ  ثٙذٜ ایٙجب ٚظیفٝ خٛد ٔی

فشٔٛد٘ذ تـىش وٙٓ أب ٔٗ دس ٔىتت اخاللی أبْ )سٜ( 

آٔٛختٓ آ٘چٝ وٝ ٔٛجت تخشیت اػت سا پبػا دٞٓ. ٔب یه 

تمؼیٓ وبس ثب خذا وشدیٓ ٚ أبْ ٘یض فشٔٛد ٔٗ اص اػالْ ٚ 

ٚ خذا ٘یض اص ٔٗ دفبع خٛاٞذ وشد ٚ ایٗ وٙٓ  ٔىتت دفبع ٔی

تمؼیٓ وبسی ثٛد وٝ أبْ )سٜ( ثٝ ٔب آٔٛخت ٚ ثضسٌبٖ ا٘مالة 
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٘یض ٕٞیٗ ٔؼیش سا سفتٙذ ٚ ٔب ٞٓ ؿبٌشداٖ ایٗ ٔىتت،ایٗ 

ٔؼیش سا خٛاٞیٓ سفت ٚ دس ایٙجب دس پبیبٖ ػشائضٓ ایبْ 

ؿٟبدت أبْ حؼٗ ػؼٍشی )ع( سا خذٔت أبْ صٔبٖ تؼّیت 

 .ثٍٛیٓ

 ػذم اص پغ  هحوذتاقش قالیثاف دکتشآقای ى رکش است : شایا

تِ ٍصیش پیـٌْادی تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ  هزلغ اػتواد سأی

ارتواػی، گفت: تا تَرِ تِ ایٌکِ ٍصیش پیـٌْادی تشای 

ٍصاستخاًِ تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی سأی اػتواد هزلغ سا 

کؼة ًکشد ٍ ّوچٌیي اًقوای هْلت ػِ هاِّ هٌاتق اكد 

آییي ًاهِ داخلی  248( هادُ 2قاًَى اػاػی ٍ تثلشُ ) 735

 هزلغ، الصم اػت آقای سئیغ روَْس دس اػشع ٍقت ًؼثت تِ

هؼشفی فشد رذیذی تِ ػٌَاى ٍصیش تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ ارتواػی 

 رْت اخز سأی اػتواد، تِ هزلغ هؼشفی کٌذ.

الصْ اػت ٘ىتٝ دیٍشی سا ٘یض تزوش ثذٞٓ ٚ آٖ ایٙىٝ 

ٞب ٚ ٔشاجغ سػٕی دلت وٙٙذ رشا وٝ  خٛاٞـٕٙذْ سػب٘ٝ

دسػت ٘یؼت تب تشیجٖٛ سػٕی ٔجّغ ٘تیجٝ سیی سا اػالْ 

 اػالْ سا آساء ٘تیجٝ سػٕی ٞب ٚ دػتٍبٜ ٞبی ٘ىشدٜ خجشٌضاسی

 ٘تیجٝ وٙذ، ٔـٛؽ سا ٔشدْ رٞٗ وٝ آٖ جض وبس ایٗ وٙٙذ،

ؿبء اهلل  .ایٗ وبس ٘ٝ اخاللی اػت ٘ٝ لب٘ٛ٘ی، اٖ٘ذاسد دیٍشی

سػب٘ی دلت الصْ سا  ٞب ٚ ٔشاوض اطالع ٕٞىبساٖ ٔب دس خجشٌضاسی

 .داؿتٝ ثبؿٙذ

 ( 1ٍّهای )  الیحِ اصالح تثصشُ( اداهِ سسیذگي تِ 3

 کل کشَس 1401( هادُ ٍاحذُ قاًَى تَدجِ سال 7)

، ادأٝ ثحج ثٝ جّؼٝ آیٙذٜ پیـٟٙبدرٙذ  پغ اص اسایٝ 

 ٔٛوَٛ ٌشدیذ:

 ایٌکاِ دس هاادُ ٍاحاذُ     تَػي آقای راکاش هثٌای تاش    پیشٌْادی 

اهافِ ؿاَد    «ادٍات کـاٍسصی ، ػوَم  ٍ کَد ؿیویایی»ػثاست

ًی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ دٍلت تاا  هٌشح گشدیذ ٍ آقای دکتش ادیا ، 

ایي پیـٌْاد هخالفات ًوَدًاذ ٍ ًْایتاا پیـاٌْاد تاِ تلاَیة       

 ًشػیذ.

 اظْاسات آقای دکتش ادیاًي)ًوایٌذُ دٍلت(:

 تِ دالید رید تا ایي پیـٌْاد هخالف ّؼتین: )دٍلت( ها

ایي هووَى تا هفاد هٌذسد دس الیحِ کِ کلیات آى دِیُ اَٚ: 

ُ ، اًٌثا  ًذاسد ٍ هغایش احکام تِ تلَیة ًوایٌذگاى سػیذ

 هٌذسد دس الیحِ دٍلت هی تاؿذ.

قاًَى  75ایي پیـٌْاد تاس هالی  داسد ٍ هخالف اكد دِیُ دْٚ: 

اػاػی اػت  ٍ داهٌِ ؿوَل  سا ٍػیغ ٍ هٌزش تِ کاّؾ 

 .دسآهذ دٍلت هی ؿَد

تِ ایي هووَى کِ تخفیف تَػي آقای كثاغیاى  پیشٌْادی

شاد تا یک ًشن هحاػثِ ًـَد ٍ حقَ  گوشکی تشای ّوِ اف

خَؽ حؼاتاى هالیاتی ٍ آًاًی کِ دس ػاهاًِ هَدیاى حثت ًام 

کشدُ اص افشادی کِ فقي تشاًضیت کاال ّا سا تشػْذُ داسًذ رذا 

 ٌذُیتِ ػٌَاى ًوا یاًیدکتش اد یٍ آقا، هٌشح گشدیذ ؿًَذ

تِ  ـٌْادیپ تایهخالفت ًوَدًذ ٍ ًْا ـٌْادیپ يیدٍلت تا ا

 .ذیػًش ةیتلَ

 دِٚت(: ٙذٜی)ٕ٘بیب٘یدوتش اد یاظٟبسات آلب

 تا ایي پیـٌْاد هخالف ّؼتین:چٌذ دلید  ها تِ 

اگش ایي پیـٌْاد تِ تلَیة تشػذ  تِ هؼٌای دٍ دِیُ اَٚ: 

ًشخی کشدى ػَاسم ٍاسدات گوشکی هی ؿَد ٍ ایي اهش 

احتوال ساًت دس آى صیاد اػت ٍ دٍلت ٍ هزلغ تا ایي پذیذُ 

 لف ّؼتٌذ.قٌؼا هخا ساًت 

هَهَع ایي پیـٌْاد تخفیف هالیاتی اػت دس  دْٚ:  دِیُ

كَستی کِ هَهَع الیحِ  تخفیف ًیؼت  ٍ ایي هغایش تا هتي 

 .الیحِ دٍلت اػت

ٍ چِ دػتگاُ ای  اػاػا هشرغ تـخیق کیؼت: دِیُ ػْٛ

  تایذ دس قالة ػولیاتی ٍ ارشایی ایي کاس سا اًزام دّذ

دٌّذُ هحتشم دس هَسد  آى دغذغِ پیـٌْاددِیُ رٟبسْ: 

تخفیف هالیاتی افشاد خَؽ حؼاب، دس قَاًیي هَهَػِ  دیذُ 

 ؿذُ ٍ ًشح آى دس ایٌزا رایض ًیؼت.

 

 اًتخاب اعضای ًاظش دس شَساّا ٍ هجاهع (4
چٌذ هَسد اًتخاب اػوای ًاظش دس هزااهغ ٍ   ؿبیبٖ روش اػت 

ؿَساّا هٌشح ٍ  تِ ػلت ػذم ًتیزِ سای گیشی تا پایاى رلؼاِ  

 هشٍص،  ،  ًتیزِ سای گیشی دس رلؼِ آیٌذُ اػالم خَاّذ ؿذ.(ا

تزکشات آییي ًاهِ  ای، تزکشات شفاّي ٍ اخطهاس  (5

 اساسيقاًَى 

هوي تؼلیت  ًوایٌذُ تثشیض: سیذهحوذسضا هیشتا  الذیٌي آقای 

شی )ع( کتِ هٌاػثت فشا سػیذى ػالشٍص ؿْادت اهام حؼي ػؼ

 حزت خذاًٍذ ٍ تثشیک تِ هٌاػثت آغاص اهاهت آخشیي 

گفت: تیاًات حکیواًِ سٍص گزؿتِ سّثش ، تقیِ اهلل الؼظن )ػذ( 

 آساهؾ ٍ کشد  فشصاًِ اًقالب، ّوِ اتؼاد هؼتلِ سا تِ خَتی تیاى
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 اص سا خَد هؼیش ٍ خي ایشاى تضسگ اهت تشگـت، راهؼِ تِ

 دس ًیض هؼتَالى ّوِ ٍ کٌذ هی رذا ٍ کشد رذا اغتـاؿگشاى

  . هی کٌٌذ حشکت ساػتا ایي

تشخی خَاف کِ هتاػفاًِ تذٍى تشسػی ٍ تذٍى سٍؿي ؿذى 

هَهَع، ػزَالًِ هَهغ گیشی کشدُ ٍ راهؼِ سا تحشیک کشدًذ، 

هَاهغ خَد سا ًؼثت تِ کؼاًی کِ رضٍ هؼتشهاى ًثَدًذ ٍ 

 ذ.ٌاغتـاؿگش تَدًذ، اكالح کٌ

ّواًگًَِ کِ ّوِ هؼتَالى گفتٌذ اػتشام هؼیش خَد سا داسد 

اهٌی، آػیة تِ اهَال ػوَهی هؼیش دیگشی ٍ آؿَب، ایزاد ًا

اػت کِ اص خاسد اص کـَس خي هی گیشد ٍ گشٍُ ّای هؼاًذ 

پیگیش آى ّؼتٌذ، خَاكی کِ دس ایي هؼیش ػزَالًِ ًظش دادًذ، 

 .ًثق فشهایؾ آقا هَاهغ خَد سا اكالح کٌٌذ

دس تزکش ؿفاّی ًوایٌذُ تجٌَسد:  سیذهحوذ پاک هْشآقای 

 داهپشٍساى ػوَهی حال  :گفت خٌاب تِ ٍصیش رْاد کـاٍسصی،

 گَؿت توویٌی خشیذ ًذاسد، ٍرَد دام كادسات ًیؼت، خَب

. ؿَد ًوی پشداخت داهذاساى پَل تیفتذ، اتفا  اگش ّن دام ٍ

 کاهد كَست تِ کاساى گٌذم ٍیظُ تِ کـاٍسصاى پَل هتاػفاًِ

 ػت.ا ًـذُ پشداخت

 ستثِ قاًَى ارشای: گفت،  پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ٍصیش تِ خٌاب ٍی

 دس تایذ ٍ اػت هشٍسی هْشآفشیي ًشح هؼلواى تشای تٌذی

 .گیشد قشاس دػتَس

ساًٌذگاى ػضیض سا  خٌاب تِ ٍصیش ساُ ٍ ؿْشػاصی افضٍد: چشا -

دس ًوی یاتیذ، قشاس تَد تِ رای خَدسٍی اػقاًی حذاقد 

هٌاتؼی تِ ایي افشاد پشداخت ؿَد، ػلی سغن ایٌکِ دس ؿَسای 

ّواٌّگی ػشاى قَا ایي هَكَع هلَب ؿذُ، قیوت خَدسٍّای 

 .اػقاًی تیذاد هی کٌذ

 هوي تزکشی دس  ًوایٌذُ تشتت حیذسیِ:  هحسي صًگٌِ آقای 

تِ ٌّگام سّثش هؼظن  ٍ هذتشاًِ حکیواًِ، ػخٌاى اص تـکش

اًقالب کِ ّویـِ فلد الخٌاب هؼائد کـَس تَدُ اػت، 

ػضیض تـکش  گفت: اص خذاًٍذ هتؼال ًیض تِ رْت ٍرَد ایي سّثش

هی کٌن ٍ قذسداى ّؼتین، ایي هؼتلِ هوي آًکِ قلَب ّوِ 

هشدم سا ّواى ًَس کِ سّثش ػضیض گفتٌذ رشیحِ داس کشد اها 

حقیقتا تِ هلت، رَاًاى، داًـزَیاى ٍ داًؾ آهَصاى ایشاى 

اػالهی تایذ تثشیک گفت کِ هشص تیي اًتقاد ٍ اػتشام سا تا 

ری اص رایی تِ تؼذ ٍرَد اقذاهاتی کِ تَػي دؿوٌاى خاس

سغن ّوِ خَاب ّایی کِ  هذیشیت ؿذ تـخیق دادًذ.ػلی

دؿوٌاى دیذُ تَدًذ تِ حَل ٍ قَُ الْی ایي هؼیش تا تلیشت 

 .هشدم ػضیض هشتفغ ؿذ

 تزکشی دس  ًوایٌذُ علي آتاد کتَل:  سحوت الِ ًَسٍصی آقای 

یغ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ، گفت: اًتظاس داسین دس سئ تِ خٌاب

ساػتای تؼاهد هَسد تاکیذ سئیغ روَْس تا هزلغ ٍ ٍقتی کِ 

هیلیاسدی هحشٍهیت صدایی دس اختیاس  28هَهَع تَدرِ 

ؿذُ اػت تَػي ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ  ًوایٌذگاى قاًَى

 هَسد تَرِ قشاس گیشد.

هَهَع هؼکي ًیض هْن تشیي دغذغِ هزلغ، دٍلت ٍ دس سأع 

آى سّثش اًقالب ٍ الثتِ هشدم اػت اها تا تِ حال اقذاهی تشای 

ػاخت هؼکي اًزام ًـذُ ٍ ًْوت هلی هؼکي ٍػذُ سئیغ 

اقذام  روَْس اػت کِ ػولیاتی ًـذُ اػت ٍ دٍلت تشای آى

رذی ًکشدُ اػت ٍ یکی اص تحج ّایی کِ دس هزلغ آى سا 

دًثال کشدین افضایؾ روؼیت تشاػاع تاکیذات حوشت آقا 

ًیاصهٌذ تاص ؿذى گشُ ّای هشتثي تا هؼکي اػت ٍ اگش الصم 

 اػت تاًک ّای ػاهد پای کاس تیایٌذ تایذ ایي کاس اًزام ؿَد.

ؼی تش  دس ٍی دس تزکش پایاًی خَد تا اؿاسُ تِ هـکد قٌ

اػتاى گلؼتاى، گفت: فاص دٍم ًیشٍگاُ ػیکد تشکیثی ػلی آتاد 

کتَل ػلیشغن هلَتِ دٍلت ًیاصهٌذ ّوت ٍصیش ًیشٍ ٍ اقتلاد 

 اػت ٍ ّوچٌیي ػذ قشُ ػَ ًیض تایذ هَسد تَرِ قشاس گیشد.

دس پاػخ تِ ایي تزکش،   ًایة سییس هجلس:هصشی آقای دکتش 

لَف آخشیي ٍهؼیت گفت: کویؼیَى ػوشاى گضاسؿی دس خ

ػاخت هؼکي تِ تفکیک اػتاى ّا تْیِ ٍ اسائِ کٌذ، ّوچٌیي 

سئیغ کویؼیَى تشًاهِ ٍ تَدرِ ًیض اص ػاصهاى تشًاهِ دػَت 

کٌذ تا دس خلَف تَدرِ هلَب قاًَى دس هَسد هحشٍهیت 

صدایی تؼییي تکلیف ؿَد چشا کِ صهاى فؼالیت ّای ػوشاًی سٍ 

 .تش تؼییي تکلیف ؿَدتِ پایاى اػت ٍ تایذ ّشچِ ػشیغ 

دس تزکشی ؿفاّی هوي   ًوایٌذُ کاشوش: جَاد ًیک تیيآقای 

تؼلیت ػالشٍص ؿْادت اهام حؼي ػؼگشی )ع( خٌاب تِ ٍصیش 

رْاد کـاٍسصی گفت: هتاػفاًِ ٍصیش رْاد کـاٍسصی یا دس 

ایشاى صًذگی ًوی کٌذ ٍ یا تا کـاٍسص ٍ کـاٍسصاى ػش ٍ کاسی 

 تِ ای ًذاسد!ًذاسد، یا اص کـاٍسصی ػشسؿ

دس ؿشایٌی کِ کـاٍسصاى تاتؼتاى ػختی سا پـت ػش 

گزاؿتٌذ ٍ تا تی آتی ٍ تی تشقی، حقـاى هایغ ؿذ، دس هؼتلِ 

کَد کـاٍسصی ًیض تا ٍرَد قیوت ًزَهی قثلی، تا افضایؾ 

 قیوت هَارِ ؿذًذ.
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تا  388ٍی تا تیاى ایٌکِ دس ػال ّای گزؿتِ ًیض قیوت کَد 

ًیض  7487تَد، افضٍد: دس هْشهاُ  دسكذ افضایؾ یافتِ 488

دسكذی قیوت کَد کـاٍسصی تَدین. ٍقتی  58ؿاّذ افضایؾ 

هذیشیت دسػت ًثاؿذ، ٍصاست رْاد کـاٍسصی هزاّذاًِ ػلیِ 

 کـاٍسصاى رْاد هی کٌذ!

ٚصاست جٟبد وـبٚسصی طی رٙذ ٔبٜ ٌزؿتٝ سٚ ثٝ ػمٛد 

 ٔذیشیت ٔی ؿٛد ٚ ٘ٝ سٚ ثٝ كؼٛد، ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ لیٕت تضٕیٙی

وـٕؾ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تؼییٗ ؿذٜ وٝ لیٕت ثٟتشیٗ وـٕؾ 

تِٛیذ ؿذٜ دس وبؿٕش ٚ خّیُ آثبد، رٙذیٗ ٞضاس تٛٔبٖ صیش 

لیٕت ثبصاس اػت. ایٗ یؼٙی ثب اػالْ لیٕت تضٕیٙی، آثشٚی 

وـبٚسص سا ثجشیٓ ٚ ٔحلَٛ وـبٚسص سا ضبیغ وٙیٓ. اٌش ٕ٘ی 

تٛا٘یٓ ثٝ وـبٚسص وٕه وٙیٓ، كحجت ٘ىٙیٓ. اٌش كحجت 

 !ٙیٓ، ٕ٘ی ٌٛیٙذ ؿٕب الَ ٞؼتیذ٘ى

دس حال حاهش قیوت ًْادُ ّای کـاٍسصی اص رولِ کَد، ػن، 

آب ٍ تش  چٌذكذ تشاتش افضایؾ یافتِ، ٍلی قیوت هحلَالت 

کـاٍسصی تؼیاس اسصاى اػت ٍ کـاٍسص كَست خَد سا تا ػیلی 

 ػشن ًگِ داؿتِ اػت.

دس حَصُ گَؿت قشهض ًیض ػیاػتی کِ دٍلت پیؾ گشفتِ،  -

اؿتثاُ اػت، چشا کِ دس آیٌذُ ای ًِ چٌذاى دٍس هزثَس تِ 

ٍاسدات تیـتش خَاّین ؿذ ٍ قیوت گَؿت قشهض چٌذیي تشاتش 

دس تاصاس خَاّذ ؿذ. اگش اهشٍص اص کـاٍسص ٍ داهذاس حوایت ًـَد، 

تا هـکد هَارِ هی ؿَین. تؼیاسی اص هحلَالت هاًٌذ تشًذ، 

 کـوؾ ٍ خشها دس اًثاسّا هاًذُ اػت.

ص گزؿتِ اًالع دادًذ کِ دس اػتاى خشاػاى سهَی ، سٍ -

ؿشتت آهَکؼی ػیلیي خشدػاالى ٍ ؿشتت آًتی تیَتیک دس 

ّیچ داسٍخاًِ ای یافت ًوی ؿَد. ایي هـکالت تایذ ّش چِ 

 .صٍدتش سفغ ؿَد

شٌثِ ههَسخ  یکاعالم ختن جلسِ ، جلسِ آیٌذُ سٍص  (6
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