جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست هحترم هجلس شورای اسالهی

تا ػشؼ سالم ٍتحیت
ّواًگًَِ وِ هستحضشیذ یىی اص ضاخع ّای تسیاس هْن تیي الوللی دس تَسؼِ ّش وطَس ،اػتثاس ٍ جایگاُ سٌذ سسوی
دس آى وطَس هی تاضذ ٍ تِ ّویي جْت سّثش فشصاًِ اًمالب (هُذَّ ظلِ الؼالی) تا ًگاُ هذتشاًِ خَد تِ هَضَع  ،دس تٌذ ۷۶
سیاست ّای ولی ًظام دس تیش هاُ  ۴۹۳۱تِ ولیِ ًْادّای ًظام خػَغا لَای سِ گاًِ  ،تشًاهِ سیضی ٍ تالش تشای استماء
ایي هؤلفِ سا تىلیف ٍ تاویذ ًوَدُ اًذ  ،هغاتك تٌذ هزوَس " تَسؼِی ثثت سسوی اسٌاد ٍ اهالن ٍ هالىیتّای هؼٌَی ٍ
ثثت سسوی هالىیت ّای دٍلت ٍ هشدم تش اهالن ٍ اساضی وطَس دس ًظام واداستش ٍ گستشش فٌاٍسیّای ًَیي دس
اسائِی خذهات ثثتی ".تِ ػٌَاى یىی اص هاهَسیت ّای ضشٍسی تثییي ٍ تىلیف گشدیذُ است.
تذیْی است تَجِ تِ ایي هْن  ،اهٌیت حمَلی ،لضائی ،التػادی ٍ اجتواػی دس سٍاتظ هالی ٍ هؼاهالتی آحاد افشاد جاهؼِ تا
یىذیگش ،سٍاتظ آى ّا تا حاوویت ٍ سٍاتظ ایي دٍ تخص تا سشهایِ گزاساى خاسجی سا تِ دًثال داضتِ ٍ صهیٌِ تطَیك ٍ
اعویٌاى تِ سشهایِ گزاسی داخلی ٍ خاسجی سا تسْیل ٍ تمَیت هی ًوایذ .دس پٌاُ اػتثاس تخطی حاوویت تِ سٌذ سسوی ٍ
حوایت همتذساًِ اص حمَق داسًذُ آى ّوچٌیي اجشای هفاد اسٌاد سسوی تذٍى عی وشدى فشآیٌذ عَالًی دادسسی هی تَاى
اًتظاس ٍسٍد سشهایِ ٍ سشهایِ گزاساى تِ چشخِ سالن التػادی وطَس ٍ تِ دًثال آى سًٍك التػادی ٍ اضتغال سا داضت.
هتاسفاًِ تشخالف تاویذات فَق ٍ سیاست ّای والى وطَس سٌذ سسوی تِ ػٌَاى یىی اص پایِ ّای هحىن اهٌیت دس اتؼاد
حمَلی ،التػادی ،اجتواػی ٍ هالی هشدم ٍ حاوویت سال ّاست وِ هَسد تی هْشی لشاس گشفتِ ٍ ػلی سغن لَاًیي هػَب
ٍ تاویذات همام هؼظن سّثشی ٍ اسادُ لاعثِ سیاست گضاساى وطَس ّش سٍص تضؼیف ضذُ ٍ جایگاُ خَد سا اص دست دادُ است
وِ هَجة واّص الثال ػوَم تِ سٌذ سسوی ٍ سٍی آٍسی ٍ گشایص ّش چِ تیطتش هشدم تِ سَی اسٌاد ػادی گشدیذُ است.

ًتیجِ ایي ٍضؼیت ؛ سشاصیش ضذى سیل اًثَُ پشًٍذُ ّا دس هحاون ٍ هشاجغ لضایی سا ٍ فطاس تیص اص ظشفیت تش دستگاُ
لضایی تَدُ وِ هَجة خذضِ تِ ػولىشد آى لَُ ًاسضایتی ػوَهی هشدم اص ػولىشد آى ضذُ است.
اگشچِ هجلس هحتشم یاصدّن تا دسن ایي ًمیػِ ٍ سّیافت غحیح ٍ ػویك تِ ظشفیت ٍ آثاس هثثت سٌذ سسوی هسیش لاًَى
گزاسی سا تِ سوت احیاء ایي هؤلفِ تسیاس هْن سَق دادُ است وِ اص آى جولِ هی تَاى تِ لاًَى استماء اػتثاس سٌذ سسوی
اضاسُ ًوَد وِ دس ًَع خَد لاتل تمذیش ٍ تحسیي است اها تایذ ارػاى ًوَد وِ غشف لاًَى گزاسی دس ایي خػَظ تذٍى
ًگاُ ّوِ جاًثِ تِ سفغ هَاًغ دست ٍ پاگیش ایي حَصُ ٍ اغل لشاس دادى هَضَع تسْیل ٍ تسشیغ ٍ اسصاى ساصی خذهات
هشتَط تِ تٌظین ٍ ثثت اسٌاد سسوی دس ّش یه اص لَاًیي تػَیثی دس حَصُ سٌذ سسوی دستیاتی تِ اّذاف فَق هطىل ٍ دس
تشخی هَاسد دٍس اص دستشس خَاّذ تَد.
ًْاد سشدفتشی اسٌاد سسوی تِ ػٌَاى تٌْا هشجغ لاًًَی تا غالحیت راتی تشای تٌظین ٍ ثثت اسٌاد سسوی تا تجشتِ ای هتشاون
اص ًضدیه تِ یه لشى فؼالیت ٍ اسائِ خذهات تِ جاهؼِ ٍ دس ساستای تىلیف لاًًَی خَد ٍ ادای لثیه تِ دستَس همام هؼظن
سّثشی دس تَسؼِ سٌذ سسوی دس هَاسد هتؼذد الذام تِ آسیة ضٌاسی هَضَع ٍ اػالم آى تِ هشاجغ هشتَعِ ًوَدُ تا تتَاى تا
سفغ آى ّا صهیٌِ سا تشای ًیل تِ ّذف ّوَاستش ساختً .تیجِ ایي تشسسی ّا تیاًگش آى است وِ یىی اص هْوتشیي ٍ اغلی
تشیي ػَاهل سٌذ گشیضی دس ًضد آحاد هشدم ٍ ػذم الثال تِ ایي ًیاص هْن ٍحیاتی جاهؼِ تا سٍاتظ پیچیذُ اجتواػی ٍ التػادی
اهشٍص ّضیٌِ ّای سشسام آٍس تٌظین ٍ ثثت اسٌاد هی تاضذ؛ اوثش لشیة تِ اتفاق هشدم ػلیشغن ػلن ٍ اعالع اص آثاس هثثت سٌذ
سسوی ٍ خَاست للثی ًسثت تِ تٌظین آى ّضیٌِ ّای گضاف هتشتة تش آى سا هَجة اًػشاف اص ایي الذام ٍ پزیشش آثاس
هخشب ٍ تثؼات هٌفی اسٌاد ػادی هی داًٌذ.
ها ًیض تِ ػٌَاى تخطی اص جاهؼِ ضوي ارػاى تِ غیشلاتل تَجیِ تَدى ّضیٌِ ّای تٌظین سٌذ سسوی دس تشخی هَاسد ؛
خػ َغا اسٌاد هؼاهالت ٍسایل ًملیِ ٍ یا اسٌاد سٌّی اػالم هی داسد چشا تایذ تشای تٌظین سٌذ اًتمال یه خَدسٍ چٌذیي
هیلیَى تَهاى حمَق دٍلتی پشداخت ضَد ٍ ّش سٍص ّن تش ایي ّضیٌِ ّا افضٍدُ ضَد ؟ چٌاى وِ دس لاًَى هالیات تشاسصش

افضٍدُ وِ اص اتفاق هػَب ّویي هجلس هی تاضذ هیضاى هالیات ًمل ٍ اًتمال خَدسٍّای خاسجی اص یه دسغذ تِ دٍ دسغذ
افضایص یافتِ ٍ ػالٍُ تش ػَاسؼ سالیاًِ ػَاسؼ آالیٌذگی ًیض تِ ّضیٌِ ّای لثلی اضافِ ضذُ است  .تِ عَس لغغ ًیل تِ
اّذاف پیص گفتِ ٍ سضایت هشدم حاغل ًخَاّذ ضذ هگش تا حزف ٍ یا تملیل ّضیٌِ ّای دٍلتی هتشتة تش تٌظین سٌذ سسوی
اص جولِ هالیات ؛ حك الثثت ؛ ػَاسؼ ؛ اسصش افضٍدُ ٍ حتی واّص حك التحشیش دفاتش اسٌاد سسوی ٍ تِ ّویي جْت ،هَوذا
اص آى همام هحتشم تِ ػٌَاى سیاست ًْاد لاًَى گزاسی وطَس دسخَاست داسین تِ لیذ فَسیت ٍ تِ غالحذیذ دس لالة عشح
ًسثت تِ سفغ ایي ًمیػ ِ تضسي الذام ػاجل هؼوَل تا تا سَق دادى اسادُ ػوَهی تِ هسیش دسست ٍ اغلی خَد وِ ّواًا
تٌظین ٍ ثثت سسوی اسٌاد است ًظام همذس اسالهی اص ًتایج تسیاس هثثت آى اص جولِ واستي تاس هحاون ٍ استفادُ اص اهٌیت
التػادی ٍ سٍاًی تضویي ضذُ اسٌاد سسوی ٍ ًیل تِ تَسؼِ پایذاس ٍ ّوِ جاًثِ ٍ دس ًْایت سضایت هٌذی هشدم ضشیف وِ
ٍلی ًؼوت ّوِ ها ّستٌذ تْشُ هٌذ گشدد.
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