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 مقدمه

در  ها آنقضاوت مردم بر روی کارنامه ای است که منتخبان  اینک ،شدن عمر مجلس دهم یبا سپر

 . ارائه مي دهندروز حضور در خانه ملت ۱46۰

وه بر همه الورود به خانه ملت ع یاز ابتدا ياست که احمد مازن يمأموریتگزارش به مردم  ارائه

با پرسش مواجه  يبرخ یموضوع از سو نیکرد. ا فیبر خود تکل ،يندگینما فیو وظا يقانون فیتکال

 ؟گرفته است انجامو چرا انتشار آن به صورت کتاب  ؟ستیچ يگزارش نیشد که ضرورت انتشار چن

چه مردم به عهده او گذاشته اند وفادار  باشد و به آن گو پاسخدر برابر مردم  دیبا يگفت هر مسئول دیاب

گران و  ها برای پژوهش این گزارش که ایند ضمن خود را ارائه کن یها تیباشد و گزارش فعال

دانشجویان به عنوان منبع مناسبي در جهت بررسي و تحلیل جایگاه مجلس شورای اسالمي و عملکرد 

 نمایندگان خواهد بود.

این  چهارم و پایانيجلد  نکی. اتهیه و انتشار یافت جداگانه ای گزارش عملکرد برای هر سالرو  نیاز ا

 يم میتقد نیز چهار ساله مي باشدآخر و خالصه ای از عملکرد که مربوط به عملکرد سال گزارش 

 .شود ميدر گزارش سال چهارم پیشگفتاری به قلم احمد مازني ارائه  چنین هم گردد.
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 شگفتاریپ

 مازني احمد االسالم حجت قلم به

 سابقه با نمایندگان از یکي دیدم نشستم مجلس سبز صندلي روی که اولي روز گذشت، باد و برق مثل

 چند و دقیقه چند و ساعت چند و روز چند و هفته چند و ماه چند به را ساله چهار زمان ای برگه در

 کساني فقط ها هشدار همه مانند را هشدار این داد، هشدار زمان سریع گذر مورد در و کرد تقسیم ثانیه

 .باشند کرده تجربه که کنند مي درک

 و تر بزرگ روز هر که خدمت روزهای عدد یکي بود نوشته عدد دو نماینده هر مقابل مونیتور روی

 باره در که گرفتم عکس صفحه این از بارها شد، مي تر کوچک روز هر که خدمت فرصت عدد یکي

اینک در پایان یک دوره خدمت در مجلس شورای اسالمي و بر اساس  !نشد اما بنویسم یادداشت آن

 آشنایي با سازوکار حاکم بر قوه مقننه و به عنوان تجربه عیني نکته هایي را به شرح آتي تقدیم مي دارم.

 ایران در مجلس شناسي آسیبالف: 

 حزبي نظام فقدان

اما با بررسي وضعیت مجلس در  دارد مستقل نوشتار به نیاز ایران در مجلس نمایندگي شناسي آسیب

آسیب موجود در  ترین مهم کهرسیم  ایران و مقایسه آن با سایر نظام های مردم ساالر به این نتیجه مي

 سازمان نیز و پزشکي علوم دانشگاه مانند سیاست حوزه برای حزب است، آن بودن حزبي غیر قوه مقننه

 نظام از و آموزد مي را طبابت کار و خواند مي درس دانشگاه در طبیب است، طبابت برای پزشکي نظام

 .کند مي دریافت پزشکي کار به ورود مجوز پزشکي

 ورزیدگي ایجاد حزب کارکرد اما شود مي تدریس ها دانشگاه در سیاست درس البته سیاست حوزه در

 مشترک های اولویت چنین هم باشد، مي مجلس در حضور ورزیده برای کادر مدیریت و سیاسي

 ی ها کرسي مواضع نمایندگي دوران طول در و شود مي تعیین اساسي قانون چارچوب در نمایندگان

 گعده محصول ایران مجلس نیست، نمایندگان آراء شفافیت سر بر مجادله به نیازی و بوده شفاف حزب

 .است روستاهاشهرستان ها و  در ای قبیله و قومي آراء و چپ و راست محفلي های

! بعد دوره تا کنند مي متارکه نمایندگي دوران در و هستند نماینده کنار در اخذرای روز تا محافل همین

 اساس بر دوره انتهای تا ابتدا از بلکه نیست چنین حزبي انتخابات های نظام در حزب که حالي در

 نمایندگان عملکرد یگو پاسخ باالخره و کند مي پشتیباني را نمایندگان شده، اعالم مردم به که ای برنامه

 .است
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 بودن مجلسي تک

 مجلسي دو نظام که داد نشان تجربه که حالي در است بودن مجلسي تک ایران در مجلس دیگر نقص

 دو نظام تحقق برای شود مي گفته اما دارد وجود نسبي اجماع تقریبا مورد این در است، تر موفق

 اصالح با و موجود اساسي قانون چارچوب در من نظر به شود، اصالح اساسي قانون باید مجلسي

 .دارد وجود مجلسي دو نظام ایجاد امکان اسالمي شورای مجلس و شوراها به مربوط قوانین

 از توقعي کس هر و شوند مجلس وارد جدیدی افراد ای دوره هر در که است کافي نقص دو همین

 یا مردم که آن نتیجه نیست، فراهم  متناقض توقعات همه این برآوردن امکان که باشد داشته نمایندگان

! نو از روزی نو از روز که فرستند مي مجلس به را جدیدی افراد یا و کنند نمي شرکت انتخابات در

 این از دهم مجلس که است فردی به منحصر های ویژگي دارای نیز مجلس دوره هر که این ضمن

 ورود مجال جا این در که دارد نیاز دیگری شناسي آسیب به مجلس دوره این و نیست مستثني قاعده

 ها، فراکسیون مجلس، کارایي در شناسي آسیب این تأثیر و اهمیت باب از اما نیست، آن به تفصیلي

 اشاره نیز مهم این به است الزم نمایندگان، تک تک باالخره و( تهران امید مجمع جمله از)ياستان مجامع

 .باشم داشته ای

 دهم مجلس شناسي آسیبب: 

 افراطیون به سلبي نگاه

 های صالحیت رد دلیل به اما بود، نهم تا هفتم های دوره مجالس از مردم نارضایتي حاصل دهم مجلس

 مخالف تندروی افراد که این برای و سلبي نگاه با مردم شده، شناخته طلب اصالح نامزدهای گسترده

 برای دیگر سوی از دادند، رای اصالحات جبهه تایید مورد ناشناخته نامزدهای به نیاورند، رای دولت

 طلب اصالح و گرا اصول معتدل نیروهای بین ۱۳۸۸ سال باخت - باخت بازی مخرب آثار از عبور

 شد تعریف طلبان اصالح پیروزی عنوان به عمومي افکار در ائتالف این حاصل که گرفت شکل ائتالفي

 مستقلین و امید فراکسیون دو و شدند جدا هم از گروه دو این دهم مجلس گیری شکل با که حالي در

 بلکه نداشت اکثریت آن در گروهي هیچ که شد مجلسي آن محصول و بود متارکه این حاصل والئي

...( و ها والئي با  مستقلین گاهي مستقلین، با امید گاهي) فراکسیون دو ائتالف نتیجه دوره این خروجي

 اصالح مخالفین که است حالي در این بود، فراکسیون سه اجماع حاصل هم محدودی موارد در والبته

 ها منطبق نبود. که با واقعیت !بیندازند جا طلبان اصالح دوره را دوره این کردند تالش طلبان

 دولت سرنوشت به خوردن گره
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 که بود این مردم انتظار بود، روحاني دکتر دولت با آن سرنوشت خوردن گره دهم مجلس دیگر مسأله

 رونق ایجاد و نژاد احمدی دوره المللي بین های تحریم شکستن در را دولت مجلس نمایندگان

 و آمریکا متحده ایاالت در ترامپ پدیده ظهور اما دهند یاری مدني های آزادی توسعه و اقتصادی

 افراطي جریان که بود حالي در این و داد تغییر را معادالت همه ۱۳9۷ سال بهار در برجام از او خروج

 !کردند ترویج روحاني دولت و مجلس طلبان اصالح بنام هم را ترامپ عملکرد منصف غیر مخالفان و

 که کردند مخالفت علنا تحریم از ناشي مشکالت حل جهت در اقدامي گونه هر با شدت به گروه این

 و برجام از آمریکا خروج از پس البته که بود ایران از توتال خروج برای فوریتي سه طرح ارائه آن نمونه

ضمن  روند؟ مي چرا ها شرکت این که داشتند بر فریاد دادو ایران از خارجي های شرکت شدن خارج

اینکه دولت نیز به لوازم ائتالف با اصالح طلبان پایبندی چنداني نداشت و یا الاقل نتوانست به این 

 ائتالف پایبند باشد.

 تهران در امید فهرست پیروزی

 پیروزی این بود، پایتخت انتخابیه حوزه از امید نفره ۳۰ فهرست قاطع پیروزی دهم مجلس دیگر مسأله

 نمایندگان از بسیاری چنین هم نداشتند را پارلمان اکثریت طلبان اصالح که حالي در برد باال را انتظارات

 نیازمند خود که نبودند برخوردار الزم سیاسي و فکری انسجام از تهران نمایندگان جمله از مجلس

در عین حال خدمات نمایندگان این دوره به صورت فردی و جمعي در  .است دیگری مستقل تحلیل

 نگاه منصفانه قابل دفاع است.

های سیاسي  فراکسیون ،"دهم دوره عملکرد" چهارگانه های قالب در باید را دهم مجلس  حال هر به

 "نمایندگان تک تک" و "تهران نمایندگان مجمع"ي به ویژه استانمجامع  ،"امید فراکسیون"به ویژه 

 دارد هم موارد بقیه به نگاهي نیم جانب این عملکرد بر تاکید با گزارش این که کرد جستجو

 ها اولویتج: 

 اندیشي هم و مشورت از استفاده با و موجود تجربه و دانش حد در و ها آسیب و نقایص علیرغم

  :از بود عبارت دهم مجلس در نبجا این های اولویت نظران صاحب و مشاوران همکاران،

مبانی راهبردها و "، تهیه "اداره، نظارت و خط مشی صدا و سیما"، طرح "گفتگوی ملی"طرح 

بودجه و  ،برنامه"، "دیپلماسی فرهنگی"، تشکیل كمیته های "اولویت های كمیسیون فرهنگی

نظام  سازمان"، طرح "گفتگوهای فرهنگی"و  "فضای مجازی"، "اصالح ساختارهای فرهنگی

اهداف و وظایف و اختیارات وزارت وزرش "، "نظام صنفی روزنامه نگاران"و  "هنرمندان ایران

نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری "، طرح "الی خانوادهعجمعیت و ت"، طرح "و جوانان
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موسسات "از رئیس جمهور در مورد  سؤالو اقدامات نظارتی موثر از جمله  "راهپیمایی ها

علت تاخیر رئیس قوه قضائیه در ابالغ آئین نامه "از وزیر دادگستری در مورد  سؤال، "اعتباری

حساب "، سئوال از وزیر دادگستری در مورد "ی مقاماتها داراییاجرایی قانون ثبت اموال و  

 ."1398اه حوادث آبان م"از وزیر كشور در مورد  سؤال، "های قوه قضائیه

تهران و فراکسیون امید و با  گانجمع نمایندماین اولویت ها در چهارچوب کمیسیون فرهنگي،  

 همکاری بسیاری از نمایندگان محترم پیگیری شد. 

ی ها نایکي از اقدامات نمایندگان تهران در دوره دهم راه اندازی دفاتر مشترک در شهرست چنین هم

اسالمشهر، پردیس، ری و شمیرانات )لواسان( بود، نمایندگان تهران به صورت نوبه ای با اطالع قبلي در 

دفاتر مذکور حضور یافته و با موکلین خود دیدار و گفتگو مي کردند، در این دیدارها مسائل و 

 که اینضمن  ربط ارجاع داده مي شد.ذیمشکالت عمومي و فردی مراجعین رسیدگي و به دستگاه های 

برنامه دیدار و مالقات منظم با مردم در محالت و مساجد برگزار شد که با حضور  ،طي دوره چهارساله

مشکالت محله های مختلف  ،شهر تهران و سایر مسئولین یفرماندار، شهرداری مناطق، اعضاء شورا

 تهران بررسي و بسیاری از این مشکالت حل شد. 

ی توفیق خدمت سپاسگزارم و از همه عزیزاني که زمینه این توفیق را در خاتمه از خدای بزرگ برا

به ویژه از عزیزاني که در تهیه گزارش چهارساله تالش کردند آقایان محبوب  کنم ميفراهم کردند تشکر 

 . کنم ميابراهیم واحدی صمیمانه تشکر و قدرداني و  مهدی مازنيمحمدشهبازی، 

 وشنود باشي و ما رستگار کار تو خ انجامخدایا چنان کن سر

 

 

 احمد مازنی 

 1399خرداد 
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  نیزخالصه عملکرد احمد ما

 1399از آغاز مجلس دهم تا خرداد 

احمد مازني نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسالمشهر در طول چهار سال حضور در 
خانه ملت با همه توان، تالش خود را معطوف پیگیری طرح هایي کرد که وعده آن را به مردم داده بود. 

عملکرد سال  تفصیلي و سپس گزارشدوره چهارساله در این بخش خالصه ای از اقدامات مازني در 
 چهارم تقدیم خواهد شد.

 
 ی ارائه شدهطرح ها

 (يتیها )دو فور طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایي .۱
 رانیهنرمندان ا يصنف سازمانطرح  .۲
 «هنر و ارشاد اسالمي فرهنگ،»طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به وزارت  .۳
  يارتیو ز ياحتیس (ژهیو اداره مناطق آزاد )و لیطرح تشک .4
 يالملل نیو مبازه با آن در عرصه ب یو استفاده از سالح هسته ا ینگهدار د،یتول تیطرح ممنوع .۵
 هزار تومان به باال ۵۰۰ یدر قرارداد ها يطرح الزام استفاده از مشاور حقوق .6
 میلیون ریال۵۰پیشنهاد افزایش وام ازدواج با پرداخت وام ماه عسل به مبلغ  .۷
 یت از ساخت پردیس های سینمایي با هدف بهبود اقتصاد فرهنگپیشنهاد حما .۸

 
 ی سایر نمایندگانطرح هاء امضا
 نگاری جمهوری اسالمي ایران نظام روزنامه سازمانطرح  .۱
 طرح ممنوعیت حیوان آزاری .۲
 طرح شفافیت آرای نظام تقنیني .۳
 کارگیری بازنشستگان طرح اصالح قانون ممنوعیت به .4
 فرهنگي و گردشگری و صنایع دستيطرح تشکیل وزارت میراث  .۵
 طرح جامع جمعیت و تعالي خانواده .6
 طرح اصالح قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران .۷
 طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعي .۸
 طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور .9

 نظام مددکاری اجتماعي جمهوری اسالمي ایران سازمانطرح  .۱۰
 ( قانون مدیریت خدمات کشوری۱۰۳طرح  اصالح بند)الف( ماده) .۱۱
 نامه داخلي مجلس شورای اسالمي ( قانون آیین4۵طرح  اصالح ماده ) .۱۲
 طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید .۱۳
 ی فاقد سند رسمين هااتم( قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساخ۱اصالح ماده ) .۱4
 در منطقه آمریکاطرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستي  .۱۵
 ۱۲/۱۱/۱۳9۰طرح اصالح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصالحي مصوب  .۱6
 کل کشور ۱۳96( قانون بودجه سال ۱۲طرح اصالح بند)الف( تبصره) .۱۷



12 
 

 ( قانون اساسي44قانون اصل چهل و چهارم)( ۳4طرح الحاق یک تبصره به بند)ب( ماده) .۱۸
ی علوم ها دانشگاهمالي و استخدامي  ،بودن قوانین و مقررات اداری طرح استفساریه حاکم .۱9

 انتقال خون ایران سازمانپزشکي بر 
( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و 9۰طرح اصالح بند)الف( ماده) .۲۰

 فرهنگي جمهوری اسالمي ایران
 طرح ساماندهي بازار خودرو .۲۱
 طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصوالت ایراني .۲۲
 قانون نحوه فعالیت احزاب  (۲۳طرح الحاق به ماده ) .۲۳
های کلي اقتصاد  ( و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست۳طرح اصالح ماده ) .۲4

 مقاومتي
ر بازار وزارت صنعت، معدن و طرح ساماندهي بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت ب .۲۵

 تجارت
 ( قانون مدني۱۰44( و )۱۰4۳طرح اصالح مواد ) .۲6
( قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي ۷۱( ماده )۷طرح استفساریه بند ) .۲۷

 کشور و انتخاب شهرداران
 ( قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمي ایران۳۵طرح اصالح ماده ) .۲۸
 کل کشور ۱۳9۷( قانون بودجه سال ۵تبصره )طرح اصالح بند )ه(  .۲9
های مستقیم )مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار  طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات .۳۰

 مسکن(
 طرح تأمین کاالهای اساسي .۳۱
ی مستلزم ها سازمانها، مؤسسات و  طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه .۳۲

 شمول قوانین و مقررات عمومي ذکر یا تصریح نام، از
 نامه داخلي مجلس شورای اسالمي ( قانون آیین۱۱9طرح الحاق دو تبصره به ماده ) .۳۳
 ( قانون مدیریت خدمات کشوری6۸طرح الحاق یک بند به ماده ) .۳4
 رساني به ایثارگران ( قانون جامع خدمات۱طرح اصالح بند )ز( ماده ) .۳۵
کارگیری بازنشستگان مصوب  قانون ممنوعیت به( قانون اصالح ۱طرح استفساریه تبصره ) .۳6

6/6/۱۳9۷ 
 های بازنشستگي طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق .۳۷
 طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران .۳۸
ی غیردولتي و دانشگاه آزاد ها دانشگاهطرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامي  .۳9

 اسالمي
 ۱۳۱۰راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ( قانون ۱6( و )۱۵طرح اصالح مواد ) .4۰
( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 6۷ماده )« ث»طرح  الحاق دو تبصره به بند  .4۱

 اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران
 دادرسي دیوان عدالت اداری طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت و آیین  .4۲
 ی مرزیها استانی بالتصدی ادارات در کارگیری نیرو در پست ها طرح به .4۳
 ( قانون خدمت وظیفه عمومي۳۵واحده قانون اصالح ماده ) طرح الحاق یک تبصره به ماده .44
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 طرح اصالح قانون شوراهای حل اختالف .4۵
 ( قانون تأمین اجتماعي۷6( ماده)۲تبصره)« ب»( بند4طرح استفساریه جزء) .46
 دیدگان اجتماعي طرح حفظ کرامت آسیب .4۷
( قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي ۸۰( ماده)4اریه تبصره)طرح استفس .4۸

 کشور و انتخاب شهرداران
 طرح ممنوعیت تبلیغ کالس های خصوصي .49
 طرح اصالح قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران .۵۰
 طرح  مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه .۵۱
 يعیاز مخاطرات طب یریشگیو پ يعیو سوانح طب لیاز س دگانید بیاز آس تیطرح  حما .۵۲
 در  اعمال تحریم علیه ایران آمریکاتنبیه و مجازات کشورهای همکار  طرح .۵۳
 حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد  طرح .۵4
 ( قانون مدني۳۲۵( و )۳۲۳مواد ) اصالح .۵۵
زی، توسعه و تجهیزات مدارس نوسا سازمانتعیین تکلیف استخدامي کارکنان و مهندسین  طرح .۵6

 کشور
 ( قانون حمایت خانواده۲اصالح ماده ) طرح .۵۷
 اصالح برخي قوانین راجع به وکالت طرح .۵۸
( قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشي ۲ماده )« الف»الحاق یک تبصره به بند   طرح .۵9

 و پرورشي غیردولتي
 الحاق یک ماده به قانون معادن طرح .6۰
 از قانون مدنياصالح موادی  طرح .6۱
ها و مؤسسات اعتباری غیربانکي به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهي  الزام بانک طرح .6۲

 تسهیالت گیرندگان
و مراکز  ها دانشگاه( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در ۵( ماده )۲اصالح تبصره ) طرح .6۳

 آموزش عالي کشور 
 حمایت از حقوق مکتسبه در موقوفات طرح .64
 ( قانون مدیریت خدمات کشوری6۸( ماده )4اصالح بند ) طرح .6۵
 اصالح برخي قوانین راجع به تأمین اجتماعي طرح .66
 اصالح قانون حمایت از تولید و اشتغال  پایدار در مناطق روستایي و عشایری  طرح .6۷
 های فرهنگي و اجرائي در گسترش اخالق عمومي افزایش کارآمدی دستگاه طرح .6۸
 نامه داخلي مجلس شورای اسالمي قانون آیین الحاق یک ماده به طرح .69
 های توسعه کشور ( قانون احکام دائمي برنامه۱6ماده )« ح»( بند ۷استفساریه جزء ) طرح .۷۰
 ها ( قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضي موردنیاز شهرداری6استفساریه تبصره ) طرح .۷۱
 مصرف بخشودگي بهای برق مشترکین خانگي کم طرح .۷۲
 قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور   از قوه ن هاازند سازمان انتزاع طرح .۷۳
 یریمجازات حبس تعز لیتقل يتیدو فور طرح .۷4
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  شفاهي و کتبي تذکرات

 تذکرهای کتبي:

 تذكر به رییس جمهور
آحاد ملت ازجمله  يحقوق اساس تیو رعا یریگیپ لزومدر ارتباط با  رئیس جمهورتذکر به  .۱

 فعاالن يو احکام صادره برخ يمحمد خاتم دیس یشده درباره آقا جادیا یها تیرفع محدود
 ياسیس

 یهوا يحل مشکل آلودگ یالزم برا ریاتخاذ تداب لزومدر ارتباط با  رئیس جمهورتذکر به  .۲
 پاک یتهران مطابق با قانون هوا

در دستگاه  يتیریمد یاستفاده از زنان در پست ها لزومدر ارتباط با  رئیس جمهورتذکر به  .۳
 یادار يعال یجلسه شورا ۲۷/۰4/96 خیبراساس مصوبه تار یياجرا یها

در تحقق وعده دولت  عیتسر لزومدر ارتباط با  ورزش و جوانانو وزیر  رئیس جمهورتذکر به  .4
 جوانان یسمن ها يمجمع مل لیبر تشک يمبن

به  شیخو فیجمهور به وظا سیرئ ستهیتوجه شا لزومدر ارتباط با  رئیس جمهورتذکر به  .۵
مصلحت به منظور  صیمجمع تشخ رخانهیو تذکر به دب يقانون اساس یعنوان مسئول اجرا

در موضوع  ياسالم یهمزمان آن نهاد و مجلس شورا تیو حفظ شأن يقانون یمرزها تیرعا
 يکل یها استینظارت بر س يهیأت  موسوم به عال

 بانان کشور  طیاز مح تیحما حهیدر ارسال ال عیتسردر ارتباط با  رئیس جمهورتذکر به  .6
 در پرداخت پول گندم و جو کشاورزان عیتسردر ارتباط با  رئیس جمهورتذکر به  .۷
 ينیبر اعالم نرخ تضم يمبن ژهیدر صدور دستور و عیتسردر ارتباط با  رئیس جمهور تذکر به .۸

 و پرداخت مطالبات گندم کاران و کشاورزان دیجد يسال زراع
 قطعه ساز یشرکت ها يلیاز تعط عیسر یریجلوگ لزومدر ارتباط با  رئیس جمهورتذکر به  .9

راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مدیران طبق ماده  لزومدر ارتباط با  رئیس جمهورتذکر به  .۱۰
قانون برنامه ششم توسعه در جهت شفاف سازی و مبارزه واقعي با فساد از جمله در صدا  ۲9

 قضاییه و سیما و قوه
 واردات برنج در فصل برداشت آن تیممنوع لزومدر ارتباط با  رئیس جمهورتذکر به  .۱۱

 
 تذكر به وزرا

فرهنگ و  ریوز ينیعلت عقب نش حیتوضدر ارتباط با  اسالمي فرهنگ و ارشاد تذکر به وزیر .۱
 يفرهنگ یها تیکردن شهر مشهد از فعال يدر خصوص مستثن يارشاد اسالم

 ستیمسائل ز تیعلت عدم رعا حیتوضدر ارتباط با  صنعت، معدن و تجارت تذکر به وزیر .۲
 است يکه خالف اصل پنجاهم قانون اساس يطیمح

قانون راجع  یياجرا نامه نییدر ابالغ آ ریعلت تأخ حیتوضدر ارتباط با  دادگستریتذکر به وزیر  .۳
 یبه مجلس شورا جهیو اعالم نت تیمسئول یمقامات، قبل و بعد از تصد یيبه اعالم دارا

 ياسالم
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و  يبه خواسته ها و مطالبات قانون يدگیدر رس عیتسردر ارتباط با  کشورتذکر به وزیر  .4
 با کارگران کارخانه آذرآب اراک يکیزیاز برخورد ف یریجلوگ

 انیبه موضوع دانشجو يدگیرس لزومدر ارتباط با  علوم، تحقیقات و فناوریتذکر به وزیر  .۵
 وزارت اطالعات یموسوم به ستاره دار با همکار

 لمیف شیاز نما ينیعلت عقب نش حیتوضدر ارتباط با اسالمي  فرهنگ و ارشادتذکر به وزیر  .6
 ستمین يعصبان یينمایس

و  ۳۲اصول  تیو رعا هژیتوجه و لزومدر ارتباط با  دادگستری و وزیر اطالعاتتذکر به وزیر  .۷
  انینسبت به حقوق زندان يقانون اساس ۳9

برخورد با مسببان حمله به منزل دکتر  لزومدر ارتباط با  کشور و وزیر اطالعاتتذکر به وزیر  .۸
 در اصفهان یاصغر غرو يعل دیس

و  ينظم يبروز ب لیعلت و دال يبررسدر ارتباط با  علوم، تحقیقات و فناوری تذکر به وزیر .9
 نشگاه اصفهاندر دا« هستم يمن بهشت»توقف در برنامه 

مصوب  یکشور ماتیقانون تقس هیتوجه به صراحت اصالحدر ارتباط با  کشور تذکر به وزیر .۱۰
شهر در  ياسالم یشورا یروستا بجا یانتخابات شورا یاز برگزار یریلزوم جلوگ ۱۳۸9

 باشد  يکه مرکز بخش م امدشتیق
قانون جامع  4۱حکم ماده  یدر اجرا عیتسردر ارتباط با  راه و شهرسازیتذکر به وزیر  .۱۱

در قطار  مایهواپ طیبل نهیدرصد هز ۵۰از پرداخت  تیدر مورد معاف ثارگرانیبه ا يخدمات رسان
 و راه آهن یيمایهواپ یتوسط شرکت ها يداخل یدر مسافرت ها

در شهرستان  يدولت بیمارستاندر احداث  عیتسردر ارتباط با  بهداشت و درمانتذکر به وزیر  .۱۲
 تیجمع شیبا توجه به افزا سیپرد

کاران و  در پرداخت مطالبات گندم عیتسرتذکر به وزیر جهاد و کشاورزی در ارتباط با  .۱۳
 کشاورزان

در حل  عیتسردر ارتباط با  صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی تذکر به وزیر .۱4
 مشکالت مرغداران کشور

 سیمسکن مهر پرد تیبه وضع يدگیدر رس عیتسردر ارتباط با  راه و شهرسازیتذکر به وزیر  .۱۵
 تهران

بر عملکرد  یو نظارت جد يدگیدر رس عیتسردر ارتباط با  ورزش و جوانانوزیر تذکر به  .۱6
باشگاه را فراهم  نیباشگاه بزرگ استقالل که موجبات تشتت در ا تیریو ناکارآمد مد فیضع

 آورده است
 نیعلت چاپ عکس سرکردة منافق حیتوضدر ارتباط با  علوم، تحقیقات و فناوریتذکر به وزیر  .۱۷

 فیشر يدانشگاه صنعت النیالتحص نامه فارغ ژهیدر و
بانک  یيگو پاسخو  یریگیعلت عدم پ حیتوضدر ارتباط با  ر اقتصاد و دارایيیوزتذکر به  .۱۸

 به مردم و سپرده گذاران مؤسسه آرمان یمرکز
 تیحضور زنان در ورزشگاه ها با رعا لهمسأمورد حل  در ورزش و جوانانتذکر به وزیر  .۱9

 شده است فایمورد موجب هشدار ف نیکه تعلل در ا رانیا ياسالم یو مقررات جمهور نیقوان
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 رغمیعل جیوشیمایاز خانه ن یتعلل در نگهدار علتدر ارتباط با  فرهنگ و ارشادتذکر به وزیر  .۲۰
اثر  نیا بیاز تخر یریشده در جلوگ انجاماقدامات  حیو توض يخیثبت آن در فهرست آثار تار

 يخیتار
و انتقال  یآزاد یفعال در راستا يپلماسیاتخاذ د لزومدر ارتباط با  امور خارجهتذکر به وزیر  .۲۱

 کشور ترکمنستان ین هاامحبوس در زند يرانیا انیزندان
 تیقانون جامع حما یارائه گزارش از اجرا لزومدر ارتباط با  تعاون، کار و رفاهتذکر به وزیر  .۲۲

قانون درخصوص اشتغال و اختصاص حداقل سه درصد  نیا ۷ماده  ژهیاز حقوق معلوالن به و
 به معلوالن ياستخدام یاز مجوزها

 ازیامت یدرخصوص عدم اجرا یيگو پاسخ لزومدر ارتباط با  آموزش و پرورشتذکر به وزیر  .۲۳
  يرزمندگان فرهنگ یباالتر برا يلیمقطع تحص کی

شده از کشاورزان  یداریجو خر یپرداخت بها لزومدر ارتباط با  جهاد کشاورزیتذکر به وزیر  .۲4
 گلستان استان

،  دهیسهامداران شرکت پد فیتکل نییتع لزومدر ارتباط با  اقتصاد و دارایيتذکر به وزیر  .۲۵
 هیالحجج و علو و مؤسسه ثامن سانیشرکت پرد

عقد قرارداد دائم با کارگزاران مراکز  لزومدر ارتباط با  ارتباطات و فناوریتذکر به وزیر  .۲6
 براساس مصوبه مجلس  یيمخابرات روستا

 
 تذکرهای شفاهي:

نشده  تیگاندو رعا الیاز سر ریتقد هیانینامه  راجع به ب نییآ ۱۱4ماده  :سهیرئ هیأتتذکر  به  .۱
  هیقوه قضائ ی/تذکر در مورد حساب ها

از مسائل  يکیکه محدود شده اند. /  یبه حضور و مشارکت در انتخابات توسط افراد دعوت .۲
  نیاست / افول اخالق در مسئول يخارج یها استیدر س بحران ندهیامروز و آ

 ریو استفاده از تجارب سا يشناس شهیاز وضع موجود و ر يشناس بیمسکن / آس بحران رفع .۳
به بافت فرسوده  يدگی/ رس ریسال اخ کی يمسکن ط متیق یچند برابر شیکشورها/ رفع افزا

 یدولت و بانک مرکز یاقتصاد میت تیری/ضعف مد
سفر کارت ماه عسل )مبلغ  شنهادیجوانان به ازدواج / پ قیتشو یبودجه، تالش برا بررسي تذکر .4

 (فی)تخف يدست عی% صنا۱۵% هتل ها و ۳۰ساله(  ۵تومان با بازپرداخت  ونیلیم ۵
 يحقوق بصورت پلکان شیافزا شنهادیو کارگران/ پ رانیمد يافتیدر فاصله .۵
در برابر همه ملت مسئول است  وحق دارد در  ندهی) هر نما يقانون اساس ۸4اصل  اخطار .6

 ) حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس ( ۲۲ماده  ۱۱(/ تذکر بند کندمسائل دخالت  يتمام
 يو مسائل اجتماع یو گردشگر يبدن تیبتر ،يبر حوزه فرهنگ دیبا تاک اردیلیهزار م شنهادیپ .۷

 بخصوص بازنشستگان
بر گفتگو است/  ينتکه مب میهست يو تعامل يارتباط تیما متعهد به عقالن میستیگرا ن جهینت ما .۸

 مسئوالن یگر يو اشراف يوجود فاصله طبقات
 تر قیو عم یجد يو ضرورت بررس دهیعدم فا لیبدل يدر قانون مجازات اسالم تمدید مخالف .9

نمازجمعه و دولت / عدم ورود به مسائل  ما،ی: مجلس، صدا و سبونیبه صاحبان تر تذکر .۱۰
 در جامعه یدیو نا ام أسی قیاز تزر یریها و جلوگ بونیدر تر يجناح
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/ ضرورت  دیاصالح ساختار بودجه را به مجلس ارائه ده حهی: اليروحان یبه آقا تذکر .۱۱
برخورد با  تی/ رعایتوسط وزارت دادگستر يقانون اساس تی/ رعاينینش هیحاش يسامانده

 ( انی) دانشجو يبا مسائل فرهنگ يتجمع کارگران/ عدم برخورد سرهنگ
 (کنامیشهر ) سپنتا ن یها در شورا تیحضور اقل پرونده .۱۲
نقاط  دنید یانصاف برا تی. / رعامیخدمات تمام دولت ها از اول انقالب تا کنون تشکر کن از .۱۳

توسط دولت ) الوعده وفا( / رفع  ی/ حل مشکالت اقتصاد دهایقوت و مقابله با تهد
 خبرنگاران و عکاسان. یها برا تیمحدود

حفظ چهارچوب ها و انصاف انتقاد کردند. / موضوع  تیدولت که با رعا نیاز منتقد تشکر .۱4
در مورد  ندگانیتوسط نما يتیطرح سه فور یبرا هیو حفظ منافع ملت./ گال رانیا يقرارداد نفت

 طرح از دستور شد.  نای شدن خارج به منجر که "تَذهَبُونَ فَأَینَ"قرارداد توتال  لغو
و به هم زدن  يجانیافراد در انتخابات هستند بابت عدم رفتار ه انیکه حام ونیبه روحان تذکر .۱۵

و مجلس  یتعامل با رهبر چنین همبه عهد و  یجمهور ) وفا سیآرامش جامعه / خطاب به رئ
 (ياسالم یشورا

 يمشکالت راه يحل تمام یمحترم. برا ندگانیو تشکر بابت استقبال نما يمل یگفتگو طرح .۱6
 است. تیمردم و حاکم نیب يمل یگفتگو ي/ انتخابات تجل میجز گفتگو ندار

 يهاشم یزنده است چون نهضت زنده است./ موضوع ارتحال آقا يبدانند که هاشم بدخواهان .۱۷
 يرفسنجان

به اهداف  یمقام معظم رهبر يابالغ یها استیس لیما تبد فهیوظ ینتر مهم)پیشنهاد بودجه(  .۱۸
 یرانگردی( / حداقل ایمربوط به گردشگر یها استیدر قالب قانون است  )از جمله س يکم

 ابدی شیبرابر افزا ۵ يخارج
 تیهزار نفر جمع ۵۰از  شیکه ب یي: شهرها شنهادی/ پيپخش و عرضه آثار فرهنگ یفضا کمبود .۱9

 .کند یينمایس سیوزارت راه، فرهنگ، کشور اقدام به احداث پرد -یدارند با مشارکت شهردار
نقد کنند منجر  ونیسیدر قالب اپوز يبپردازند و برخ تیاز مسئوالن به کار و فعال يکه برخ نیا .۲۰

 ،يو فاصله طبقات افتهی سازمانخواهد شد / ضرورت مقابله با فساد  یو نا کار آمد یدیبه نا ام
 قاچاق کاال

در آن مورد را در  يمیبخصوص در انتخابات و هرگونه تصم یا نهیوصله پ یقانونگذار عدم .۲۱
 .میقالب قانون جامع انتخابات اتخاذ کن

 یمقامات و مسئوالن جمهور یها دارایينامه قانون  نی/ چرا آئيقانون اساس ۱4۲اصل  تذکر .۲۲
هم تقاضا دارم علت  یجمهور استیر . / ازشود ميابالغ ن هیقوه قضائ سیتوسط رئ ياسالم

 اعالم کنند. ندگانیآن را به نما یو عدم اجرا شانیقانون توسط ا نیعدم ابالغ ا
 يفرهنگ ونیسیاز کم ندگانیدر مورد لزوم حفظ شأن و منزلت مجلس/  عدم استقبال نما تذکر .۲۳

 

 سؤاالت
 کشاورزانعلت عدم پرداخت بهای جو به درباره  جهاد کشاورزی وزیر از سؤال .۱
علت تعلل وزارت کشور در بررسي موضوع واگذاری امالک در از وزیر کشور درباره  سؤال .۲

 شهرداری تهران
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علت برخورد خالف قانون اساسي و قوانین عادی با از وزیر دادگستری درباره  سؤال .۳
 دانشجویان به لحاظ نوشته ها و اظهارات آنان در نشریات دانشجویي

 ۳۰علت ممانعت از سخنراني نائب رییس مجلس در و کشور درباره  از وزرای اطالعات سؤال .4
 آبان در مشهد

 علت افتتاح حساب سپرده از سوی قوه قضاییهاز وزیر دادگستری درباره  سؤال .۵
خراسان رضوی به  استانعلت اقدام دادستان عمومي و انقالب از وزیر دادگستری درباره  سؤال .6

 اني اربعین نایب رئیس مجلسرلغو سخن
 ۱۳9۸از وزیر کشور در مورد حوادث آبانماه  سؤال .۷

 
 ها تفحص و تحقیق

های مشارکتي به اشخاص حقیقي و  عملکرد شهرداری تهران در واگذاری امالک و پروژه .۱

 حقوقي 

ها و  ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری نحوه ساخت و ساز و هزینه .۲

 ویژه بوستان مادرواگذاری امالک شهرداری تهران به 

های کیفیت، قیمت،  های خودروساز داخلي در حوزه بررسي علل ناکارآمدی شرکت .۳

 زیست، طراحي و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش  محیط

 ژه اقتصادی دوغارون تایباد های منطقه وی کلیه فعالیت .4

 
 

 های كلیدی در فراكسیون و مجلس شورای اسالمی مسئولیت

 فرهنگي در اجالسیه سومرئیس کمیسیون  .۱

 رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگي .۲

 اجتماعي فراکسیون امید-رئیس کمیته فرهنگي .۳

 دبیر شورای گفتگوی ملي .4

 دبیر مجمع گفتگوی ملي .۵

 رئیسه فراکسیون امید در سال اول هیأتعضو  .6

 عضو شورای عالي انقالب فرهنگي در سال سوم .۷

 در سال سومعضو شورای عالي فضای مجازی  .۸

 عضو ناظر مجلس در ستاد احیای امر به معروف و نهي از منکر .9

 عضو شورای مرکزی فراکسیون امید .۱۰

 تهران استانعضو شورای فرهنگ عمومي  .۱۱
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 امنای دانشگاه فرهنگیان تهران هیأتعضو  .۱۲

 نائب رئیس فراکسیون امر به معروف و نهي از منکر .۱۳

 د حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدساجتماعي بنیا-عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگي .۱4

 

 

 ونیسیدر كم ایدر صحن مجلس  حیطرح ها و لوا یبررس جریاندر  یمازن یشنهادهایاقدامات و پ

 یتخصص

 میلیون تومان برای هر زوج  ۲۵به  ۱۵افزایش وام ازدواج از  (۱

فضای  کمک به تولید محتوای اسالمي برای ترویج فرهنگ دیني با هدف ایجاد فضای پاک در (۲

 مجازی

 مخالفت با دائمي شدن قانون مجازات اسالمي (۳

اضافه کردن به اعتبارات بسیج مستضعفین به منظورکاهش آسیب های اجتماعي با اولویت  (4

 پیشگیری و درمان معتادین 

 ۳۰و  ۲9ی ها سالپرداخت حقوق بازنشستگي بر اساس میانگین   (۵

 درصد و.... ۲۵الي  ۲۰میلیون تومان  دومیلیون وپانصد تا چهار -افزایش پلکاني حقوق ها  (6

 حذف شود) نارضایتي ساکنین برای توسعه دانشگاه تهران( ۸الحاقي تبصره  ۲بند (۷

سایر سفر های خارجي  چون همش از یک باردر سال مشرف خواهند شد یکه ب برای زائراني (۸

ایالم و های  استانمحاسبه و مازاد درآمد آن برای زیرساخت های فرهنگي گردشگری و .. در

 کرمانشاه و خوزستان هزینه شود.

وافزایش هزینه  های آن برای  9۸افزایش اعتبارات برای جبران کاهش اعتبارات سال  (9

 امورفرهنگ و تربیت بانظر کمیسیون 

% به سقف مالیاتي کشور برای دستگاهها و نهاد های امور فرهنگ و تربیت بدني و ۱افزایش (۱۰

 گردشگری

به پروژه  ۱۰-۱سه درصد ازکل اعتبارات جدول شماره ۱۳9۵ه سال تفویض مصوبه قانون بودج (۱۱

 حوزه های علمیه خواهران و برادران باتسهیم شورایعالي حوزه های علمیه 

 الیحه بودجه، برای شفافیت و ارتقای عملکرد جمله ای اضافه گردد.   ۱9تبصره  (۱۲

طالعات ........... و ملي دولت مکلف است ا –الحاقي الیحه بودجه،  ۲متن پیشنهادی برای بند (۱۳

ی جدید، نیمه جدید، نیمه تمام ، کامل شده و در حال ها طرحي شده ) اعم از پروژه یا استان

 بهره برداری( موضوع این تبصره را .... الي اخر.
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امور فرهنگي گردشگری و تربیت بدني به همراه افزایش ضریب  9۷بازگشت به اعتبارات سال  (۱4

 9۸در سال  حقوق و مزایای کارکنان

به دستگاه ها و نهادهای امور فرهنگي که سال پیش  ۷درصد درآمد بندح تبصره ۲۰اضافه شدن  (۱۵

 کاهش داشتند.

دولت مکلف است گزارش اعتبارات دستگاه های فرهنگي را سه ماهه به کمیسیون فرهنگي   (۱6

 مجلس شورای اسالمي ارائه دهد.

یک در صد به سقف بیمه ها اضافه و بابت جبران کسری و افزایش هزینه های دستگاه ها و   (۱۷

 تربیت بدني وگردشگری اختصاص یابد. ،نهاد های امور فرهنگ

درصد به امور فرهنگي بابت جبران کاهش  ۲۰درصد به منابع عمومي دولت اضافه و ازآن ۱ (۱۸

 ه گردد.و افزایش هزینه های آن اضاف ۱۳9۸اعتبارات سال 

به عنوان  شود ميهزینه هایي که توسط اشخاص حقیقي وحقوقي برای مسائل فرهنگي هزینه  (۱9

 هزینه های قابل قبول مالیاتي تلقي شود.

تقویت رویش ها و کاهش آسیب های  برایدولت موظف است یک عنوان برنامه مشترک  (۲۰

نامه های ذیربط هزینه فرهنگي  با توافق شورای اجتماعي کشور و درج درموافقت  و اجتماعي

 .کند

به منظور ترویج فرهنگ و هنر ایراني و اسالمي درنما های ساختمان ها از عنصرفرهنگ و   (۲۱

هنرایراني اسالمي استفاده شود و در زیباسازی اماکن در حال ساخت از وسایل تزئیني و آثار 

 هنر ایراني اسالمي استفاده شود.

آن به اعتبارات دستگاه ها و امور فرهنگ، تربیت بدني سنت به مبلغ نفت افزوده و در آمد 9۰  (۲۲

 و گردشگری اضافه شود.

 میلیارد ریال   6۰۰افزایش بودجه شورایعالي انقالب فرهنگي به  (۲۳

مربوط به مراسم پیاده روی اربعین  9جدول شماره ۵۵۰۰۰۰ -۲۳درصد ازاعتبارات ردیف  ۲۰ (۲4

 ص یابد.یحسني تخص) جا ماندگان حسیني( و اطراف حرم حضرت عبدالعظیم 

 سازمانمازاد هزینه  تحصیلي ... ازطریق کمیته امداد امام خمیني) ره( و  -متن پیشنهادی: ج (۲۵

 بهزیستي و از سهمیه صندوق رفاه دانشجویان

با اولویت زنان ساله ششم  برنامه پنجقانون  ۸۳متن پیشنهادی در بند ب:  در اجرای بد ب ماده  (۲6

لکرد قابل می عامل که عها بانکسرپرست خانواده به صورت تسهیالت قرض الحسنه توسط 

داشته اند، پرداخت کند.  96و  9۵ی ها سالتوجه و مثبت برای پرداخت این تسهیالت در 

د جویاني که ددستگاه های مذکور مي توانند، از محل مستمری، یارانه و سایر کمکهایي که به م
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ای دریافت تسهیالت به بانک عامل معرفي مي کنند، مدد جویان را در قبال تسهیالت بر

 دریافتي تضمین کنند.

متن پیشنهادی : پاراگراف آخر بند ز با اصالح به شرح زیر به انتهای تبصره منتقل شود: دستگاه  (۲۷

ودرا به ماه یکبار گزارش عملکرد خ ۳ها ی مذکور در این تبصره و بند های آن مکلفند هر 

 کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگي مجلس شورای اسالمي و .... ارسال کنند.

ی سرمایه  ها دارایيکسر و به اعتبارات تملک  ۱۲تبصره  "و" ۲درصد ازاعتبارات جزء بند  ۵ (۲۸

 ای دستگاه های فرهنگي، مذهبي ، تربیت بدني و گردشگری اختصاص یابد.

مربوط به سایرنهاد های دیني و فرهنگي  ۱۱4۱۱۲متن پیشنهادی : احیای اعتبارات ردیف  (۲9

میلیارد ۲۰۰۰الیحه بودجه از ردیف پرداخت ازصندوق ذخیره ارزی به مبلغ  ۷جدول شماره 

تبلیغات اسالمي، مراکز مدیریت حوزه  سازمانریال افزایش و توسط کارگروهي متشکل از 

امه و بودجه کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و با دبیری برن سازمانهای علمیه، 

، های فرهنگي و برنامه ضو کمیسیونوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و با نظارت نمایندگان ع

بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمي بین نهاد های ذی ربط توزیع وگزارش عملکرد آن 

رات به عنوان کمک تلقي شده و بر اساس بصورت مستمر به مجلس ارائه گردد. این اعتبا

برنامه و بودجه  سازمانخرید خدمت از نهاد های ذیربط و پس از مبادله موافقت نامه با 

 کشورتوزیع مي گردد.

میلیون ریال به مبلغ  ۲۷۰۰۰۰ني از آبنام صندوق توسعه فرهنگ قر ۱۱۳6۰۰-۵اعتبارات ردیف (۳۰

 میلیون ریال افزایش یابد. ۱۰۰۰۰۰۰

اردرصد ازمحل درآمد حاصل از هزینه های دریافتي بابت تراکنش ها در نظام چه -الف (۳۱

افزایش یافته و در آمد حاصل از آن  ۵جدول  ۱6۰۱64بانکداری الکترونیکي موضوع ردیف 

 -درصد از اعتبارات شرکت های دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک ج۱ -ب

در آمد های حاصل ازفروش نفت خام و  ۳یه ای جدول ی سرماها دارایيدربند اول واگذاری 

در هر بشکه فروش به پیش بیني قیمت فروش نفت افزوده شده  "سنت9۰"فرآورده های نفتي 

امور   9۸و در آمد های حاصل از آن و چندمورد دیگر برای جبران کاهش اعتبارات سال 

 فرهنگي تربیت بدني و گرشگری

 

  موكالن و انتخابیه حوزه مشکالت رفع برای شده مجاان اقدامات

 و ارسال مکاتبه ها و درخواست ها ها سازمانو  نیوارده اعم از مراجع یها ثبت نامه  .۱
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سال چهارم  ۵69 سال سوم ۳۷۷ سال دوم ۱9۷)سال اول ۱۸۷۳وارده: یتعداد نامه ها و درخواست ها

۷۳۰)   

 ( 94۰سال چهارم 96۳ سال سوم ۵۸6 سال دوم ۳۳9 )سال اول ۲6۲6تعداد نامه صادره:

سال  ۱6۸، سال سوم ۲۰9 سال دوم ،۱۱۳ )سال اول مورد 69۰دیدار و مالقات مردمي به تعداد .۲

 درخواستهای واصلهفقره  ۱۵۰۰حدود  موثر برایرسیدگي و اقدام و  (۲۰۰چهارم 

و جلسات ي و منطقه ای استانملي، مسئولین  و دیدار و گفتگو باحضور مستمر و مالقات مردمي  .۳

در دفتر تهران و دفاتر شهرهای ری، اسالمشهر ، پردیس و  با مشاوران و کارشناسان صصيتخ

  مورد ۱۰۰۰شمیران حدود 

)قرض الحسنه و  ها بانکپیگیری حل مسایل مالي و امور معیشتي و نیاز فوری مردم از طریق  -4

تسهیالت( با توافق وزارت امور اقتصاد و دارایي سهمیه وام و تسهیالت از بانک ها اختصاص داده شد 

 و برای افراد نیازمند مورد استفاده قرار گرفت.

پیگیری امور اشتغال و جلسات مکرر با وزیر، معاونین و مدیران کل وزارت تعاون، کار و رفاه  -۵

 اریابياجتماعي و دفاتر ک

ائیه و در خواست حل مشکل قضایي بسیاری از مراجعین طي مکاتبه با رابط امور مجلس قوه قض -6

 کمک به زندانیان معسر و ستاد دیه  و 4۷۷اعمال ماده 
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 عملکرد سال چهارم
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 اولش بخ

 یها فعالیت 

 یاسیس
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 ایده گفتگوی ملی از آغاز تا امروز

 طرح موضوع

احمد مازني در اولین نطق خود در مجلس دهم که اضطراری بود با ارائه پیشنهاد گفتگوی ملي از 

نمایندگان مجلس خواست که با اولویت دادن به حل مشکالت مردم از طریق گفتگو به جای منازعات 

و در  يانریبا اقوام و مذاهب ا يهماهنگ یبراسیاسي به منافع ملي بیاندیشیم. مازني در این نطق گفت 

و  يمدن ،يانسان هیمختلف سرما یها حوزه نیب یيافزا هم ی. برامیگو دار به گفت ازین يجهت انسجام مل

 ،یاقتصاد ،ياسیس یوگو چاره دردها وگو کرد. گفت گفت دیجوانان با یها از مخالفت یریجلوگ

تاکید و   گفتسخن  يمل یوگو طرح گفت هیته یبرا اش ياز آمادگ مازنياست. يو اجتماع يفرهنگ

ها و اقوام مختلف است،  جناح ندگانیو محل حضور نما يمل تیکه مجلس مظهر حاکم جا آناز  کرد؛

کشور  یها بخش ریوگو از مجلس به سا تا فرهنگ گفت میبزن دیرا در پارلمان کل يمل یوگو طرح گفت

 شهیاند ،يطرح هم قانون اساس نیا ی. مبنامیوگو کن با هم گفت يرسم یها بونیاز تر دیبانابد. ی یتسر

و کمک به حل مشکالت مردم و  یحل اختالفات فکر زیاست. هدف طرح ن یرهبر یها سیاستامام و 

 سینو شیپ ندگان،یو موافقت نما سهییر هیأتاست. در صورت موافقت اسالمي  ینظام جمهور يتعال

 .کنم مي میدطرح را تق

قرار فراکسیون امید  در دستور کارپس ارائه طرح و استقبال نمایندگان طیف های مختلف، این موضوع 

. پس از آن جلساتي با تصویب شدفراکسیون  موضعبه عنوان  گرفت و با مدیریت و هدایت دکتر عارف

ضور با ح در مجلس گفتگوی ملي مجمععنوان کمیته گفتگوی ملي برگزار شد و در سطحي وسیع تر 

با  يخارج از پارلمان جمعدر  چنین هم  نمایندگان سه طیف امید، والیي و مستقلین برگزار گردید.

کمیته گفتگوی  تشکیلدر واقع  .دارد يمنظم یشکل گرفت که نشست هاعنوان شورای گفتگوی ملي 

 و شورای گفتگوی ملي در خارج از پارلمان ،مجمع گفتگوی ملي در پارلمان ملي در فراکسیون امید،

از جمله موارد  تهیه میثاق نامه انتخاباتيباالخره و  در کمیسیون فرهنگي تشکیل کمیته گفتگوی فرهنگي

 .استتحقق یافته این طرح ملي 

 یمل یوگو در قالب طرح گفت ازدهمیمجلس  یانتخابات نامه ثاقیم هیته

 جریانهایي با حضور چهره های سیاسي شاخص دو  نشستدر ادامه پیگیری طرح گفتگوی ملي 

 ،يمل یدر جلسات گفتگوها گفت:  ها به رسانه . مازني در تشریح این نشستشد برگزارسیاسي کشور 
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 نیجلسه خانه احزاب ا رشده است. د هیته يبر منافع مل دیبا تاک ازدهمیمجلس  يانتخابات نامه ثاقیم

کرد و در حال  دیتاک نامه ثاقیم نیا یموضوع را مطرح کردم و مهندس باهنر هم در همان جلسه رو

تا اواخر مهر ماه  يعنیشدن  یيآن هم بعد از نها اتیشدن است و جزئ یيحاضر متن آن در حال نها

 .شود مياعالم 

 یحزاب دادم و آن را براخانه ا سیرئ ينیاالم روح یرا به آقا سینو شینسخه از پ کیافزود: من  یو

 تاًیو نها داشته باشیمباره  نیرا در ا ها ونیمجلس هم فرستادم تا نظر فراکس ياسیس ونیسه فراکس یساؤر

 شود که مورد وفاق همه باشد. انجام یکار

در خارج از مجلس و  يمل یگفتگو یکه در جلسات شورا يگفت: ما به همراه کسان چنین هم يمازن

 که این لیکه همه ما به دل میتوافق کرد مسأله نیا یرو کنند ميدر پارلمان شرکت  يمل یمجمع گفتگو

 که اینبه  میدار ازیمتحده مواجه است ن االتیو رفتار ظالمانه دشمنان در ا میکشور با مشکالت تحر

موج  یکه رو يو کسان فرصت طلب یکه آدم ها میکن تیریمد یا درون کشور فضا را به گونه

 .میو کنترل کن تیریرا مد کنند ميرا لحاظ ن يو منافع مل شوند مياحساسات و مطالبات مردم سوار 

که  يرا دارد کسان نیا یاقتضا م،یدر کشور دار اآلنکه  يمردم تهران در مجلس ادامه داد: وضع ندهینما

و  سمیدچار آنارش يرا مراعات کنند که کشور به طور کل ياز بزرگان کشور دارند اصول یشنو حرف

 عاقل و معتدل خارج نشود. یروهایهرج و مرج نشود و از کنترل ن

در جبهه  یمتعدد یداهایبزرگان، کاند يغفلت برخ لیبه دل ۱۳۸4در سال  که اینادامه داد: کما  يمازن

کند  تیریفضا را مد يهم نتوانست به شکل منطق یياصولگرا جریان ياصالح طلبان مطرح شدند و حت

متضرر  مهشد و ه يانحراف جریانافتاد که بعدها موسوم به  يجریانسال کشور به دست  ۸  جهیدر نتو 

 باخت در انتخابات شکل گرفت.-باخت یباز کیهم  ۱۳۸۸شدند. در سال 

نامه  ثاقیم ،يمل یکه در قالب طرح گفتگو يشد: هدف دوستان ادآوریمجلس  دیام ونیعضو فراکس نیا

نشود، همه مردم در انتخابات مشارکت  يمشکالت نیاست که کشور دوباره دچار چن نیکردند ا هیرا ته

نامزد  وانشدن و حضور در عرصه انتخابات به عن دایکاند یها از فرصت برابر برا کنند و همه جناح

 يو منافع مل يمجلس برخوردار شوند و اصول مشترک ما که مبنا و منشاء آن قانون اساس يندگینما

بازنده است  يبرنده و چه کس يچه کس که اینانتخابات صرف نظر از  جهیراعات کنند تا نتاست را م

 یزیچ نیشود. ا ارشکن در سطح کشور برگز میپرشور، آبرومند و تحر يهمه را خشنود کند و انتخابات

 است که مورد انتظار ماست.
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 ياسالم یاسالم و جمهور ران،یا یکه دل در گرو ياست که کسان نیاضافه کرد: هدف ا انیدر پا يمازن

رقابت ها  نیا يشود ول انجامسطح  نیدر باالتر دیدارند بر سر اصول مشترک توافق کنند، البته رقابت با

نباشد، بلکه  لتاز م يبخش يآن هم موجب احساس ناکام يمنجر به سوء استفاده دشمن نشود و خروج

 .ردیکارآمد تر از قبل شکل بگ يمجلس

 

 یبر منافع مل دیبا تأك یانتخابات نامه ثاقیم سینو شیپ هیته

 يبر منافع مل دیانتخابات با تأک نامه ثاقیم سینو شیپ هیمجلس با اشاره به ته دیام ونیعضو فراکس کی

 يتا به کشور و منافع مل میریاز گذشته عبرت بگ ازدهمیانتخابات مجلس  یدر برگزار دیگفت که با

 وارد نشود. بیآس

 ،يها نماد مشارکت مل خانه احزاب گفت: خانه احزاب و تشکل يفصل شیدر هما ياحمد مازن

. در استحزب  ،يدموکراس رهیزنج یها حلقه ینتر مهماز  يکیهستند.  ينید یساالر و مردم يدموکراس

بزرگان  ،ياسالم یجمهور انگذارینب چنین همبه کارکرد احزاب اشاره شده است.  زین يقانون اساس

را در قالب  ينید یساالر برقرار کردند و مردم يآشت انتیو د یساالر مردم نیب رانیانقالب و مردم ا

 کردند. فیتعر يمل ثاقیبه عنوان م يقانون اساس

دوره دولت و پنج  ۱۲دوره مجلس،  ۱۰و تجربه  يسال از انقالب اسالم 4۰افزود: بعد از گذشت  یو

 فیو انتخابات تعر يدر حلقه دموکراس يواقع یکه حزب را به معنا میریدوره شوراها ناچار و ناگز

 يشود. تا زمان حقانون انتخابات اصال دیراستا با نی. در امیکن ينیب شیمتناسب با آن را پ گاهیکرده و جا

نرسد که  یبند جمع نینگهبان به ا یمجلس و شورا ژهیمجموعه ارکان نظام به و یبه معنا تیکه حاکم

مختلف  یها و ضعف یشاهد فساد و ناکارآمد چنان هممشارکت مردم باشد  ياز ارکان اصل دیحزب با

 شد. خواهدن دهینقاط مثبت هم د يکه حت یبود؛ به طور میدر اداره امور کشور خواه

در جهت  توانند ياحزاب م که اینحزب در کشور گفت: با توجه به  ۱۱۰تهران با اشاره به وجود  ندهینما

کار آن است که چند حزب  ینتر مهم رسد ميعمل کنند به نظر  ياصالح وضع موجود در نظام انتخابات

 تیبه رسم یا ائتالف جبهه چنین همشوند.  جادیا یيها ونیفراکس آن هاشده و در درون  لیبزرگ تشک

 شناخته شود.
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 ۱۱۰توسط  گذارتأثیرو  یقو احزاب جادیرا ا يدموکراس رهیقدم در جهت اصالح زنج نیاول يمازن

 حهیانتخابات عالوه بر قصور احزاب قصور دولت در ال مسألهحزب موجود دانست و گفت: در 

مجلس و شورا دچار مشکل شد.  نیکرد در رفت و برگشت ب هیمجلس ته چه آن. میانتخابات را شاهد

 کردن انتخابات اصرار دارد. يفیتحزب و ک یرو چنان هممجلس  هالبته ک

 نیمجلس به ا یگفت: از ابتدا يمل یوگو گفت انجام یصورت گرفته برا یها با اشاره به تالش یو

شده  يوارد ضرر به منافع مل ياز مرز منافع جناح ياسیکه در حال حاضر تنازعات س میدیرس جهینت

خارج مجلس و درون مجلس  یي. شورامیرفت يمل یوگو مشکل به سمت گفت نیحل ا یاست لذا برا

 نامه ثاقیتحت عنوان م يسینو شیآن پ يخروج نیشد که اول یانداز راه يمل یوگو و مجمع گفت لیکتش

 بود. يبر منافع مل دیانتخابات با تأک

آن  يکه خروج میروب يمجلس به سمت ندهیدر انتخابات آ دیبا  کرد: دیتأک دیام ونیعضو فراکس نیا

از  دیپس با میبهتر عمل کن میتوانست ينباشد. ما در آن زمان م ۸۸باخت باخت سال  یباز چون هم

اخالق  تیرعاتوأم با  يکه انتخابات با مشارکت باال و رقابت میبرس جهینت نیو به ا میریگذشته عبرت بگ

 وارد نشود. يبه کشور و منافع مل يبیمحور قرار گرفته تا آس یمدار و قانون
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 انتخاباتی با تاكید بر منافع ملینامه  ثاقیم

میثاق نامه انتخاباتي با تاکید بر منافع ملي و برای انتخابات مجلس یازدهم پس از تصویب در مجمع و 

 شورای گفتگوی ملي برای احزاب، نمایندگان مجلس و مقامات ذیربط به شرح زیر ارسال شد.

 یتعال بسمه

 ت؛یو تح باسالم

 یاسیمختلف س یاز دلسوزان مردم و نظام از جناح ها و نحله ها یرساند جمع یاستحضار م به

دود حاز شرائط كشور از  یو خارج از مجلس بر اساس اطالع و آگاه یاسالم یشورا مجلس در

جلسات با  نیدادند. در ا لیتشک "یملّ یگفتگو" تحت عنوان یینشست ها سلسله دو سال قبل

كه وجود  دندیرس جهینت نیكشور به ا یها تیولوا یبررس زیو ن موجود رصد مسائل و مشکالت

قابل انکار است.  ریغ یو فرهنگ یاجتماع یاسی, سیاقتصاد مختلفی در حوزه ها یمشکالت جد

 یجنگ روان زیظالمانه دشمن و ن میمربوط به تحر یتوجه قابل سهم یداخل ریاما در كنار سوء تدب

  باشد. یبدخواهان م

 نیمربوط به ا یاذعان دارند اما احساس روان یفقر و ناكارآمد ,ضیبر وجود فساد. تبع همگان

و اصرار بر  یاجماع مركب بر فساد و ناكارآمد گریبه عبارت د است تیاز واقع شیب مشکالت

كرده و امکان انتخاب  دیوالن را از اصالح وضع موجود نا امئو مس جامعه ،فقدان گوش شنوا

دشمن  یانتخابات با جنگ روان امایكه در  یفضائ نیچن در، كند یدرست را از مردم سلب م

جامعه به سمت اندیشه و  تیو هدا تیریمد ،گذارتأثیر اصرعننخبگان و  فهیوظ .خواهد شد دیتشد

 نیق احقع مطلوب است. توضجاد یا یرای شایسته بها نهیوضع موجود و انتخاب گز قیمطالعه دق

باشند تا عناصر فرصت  بندیپا یاصل یاه هرانگا ان بر اصول ومگه هسر است كیم یطیراشر در ام

اساس  نیا بر استفاده كنند. سوء مردم نتوانند در جهت اهداف نادرست یطلب از مشکالت واقع

 .شود می میانتخابات تقد ندیفرا در یبهره بردار یبرا "یبر منافع ملّ دیبا تاك ینامه انتخابات ثاقیم "

 یمل یگفتگو یشورا ریدبی مازن احمد
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 یبر منافع مل دیبا تاك یانتخابات یشنهادیپ نامه ثاقیم

به آراء ملت و ساز و كار  یاركان نظام را متک تیمشروع یمل ثاقیبه عنوان م یاساس قانون"

از  یکی یاسالم یداند. مجلس شورا یانتخابات م یبرگزار قیاعمال آراء مردم را تنها از طر

امام راحل)ره( در راس امور بوده و با انتخاب  ریاست كه به تعب یاسالم یاركان نظام جمهور

 .شود می لیتشک مردم میمستق

است  ینید یمردم ساالر یدر راستا یگریگام د یاسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمی انتخابات

 یو قانون یمجلس شود، به شرط آن كه همگان بر اصول اخالق گاهیتواند موجب ارتقاء جا یكه م

 یرا بر منافع جناح یباشند و در كنار رقابت سالم، منافع مل بندیپا عیرف گاهیجا نیمتناسب با ا

 دهند. حیترج

مختلف پس از بحث و گفتگو در  یاز دلسوزان جامعه، از جناح ها و نحله ها یاساس جمع نیا بر

به  «یبر منافع مل دیبا تاك ینامه انتخابات ثاقیم»را تحت عنوان  یموارد «یمل یگفتگو»چارچوب 

 :دكن یم شنهادیپ رانیا فیو همه مردم شر یانتخابات یاحزاب، جناح ها، نامزدها ،یاسیس فعاالن

 ی)ره( و مقام معظم رهبر ینیحضرت امام خم اتی. حركت بر مدار قانون و منو1

 یقانون گذار فیكه در اداء وظا یبه نحو یاسالم یمجلس شورا گاهی.تالش در جهت ارتقاء جا2

 و نظارت به واقع در راس امور باشد.

استقالل كشور، ارتقاء  تیتقو یبرا یفرصت مل کیانتخابات به عنوان  ی. استفاده از فضا3

و مقابله با  یقوم ییگرا و هم یوحدت مل ،یو منافع مل تیامن تأمینو  رانیا یالملل نیب گاهیجا

 دشمن یتفرقه افکنانه و جنگ روان یتوطئه ها

  یساالر ستهیشا جیمشاركت گسترده مردم در انتخابات و ترو یبرا قی. تشو4

 یدستاوردها نییانتخابات و تب یدر ابعاد مختلف با استفاده از فضا یو نشاط مل دیام تی. تقو5

 یاقتصاد یها رساختیو توسعه ز یعلم ،یدفاع ،یاسیس یفاخر و ارزشمند نظام در حوزه ها

 نظام یها تیو موفق یانقالب اسالم یدستاوردها بیرتخ ،یینما اهیاز س زیكشور و پره

 ب،یتخر ،یاذهان عموم شیانتخابات، تشو یمسموم كردن فضا ،یپراكن عهی. اجتناب از شا6

 یاسیو س یسالمت روان تیو تالش در جهت تقو یانتخابات یافشاء اسرار نامزدها ر،یتهمت، تحق

 جامعه
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پر خرج،  یها یهمانیمراسم و م یبرگزار بنده،یفر ریانتشار تصاو نه،یپرهز غاتیاز تبل زی. پره7

 ندگانینما یقانون اراتیو اخت فیمنطبق با وظا ریغ یو فروش آراء، وعده ها دیخر ا،یهدا عیتوز

 یستادها یمال تیبر شفاف دیشدن به صاحبان قدرت و ثروت و تاك ونینامزدها از مد زی. پره8

 یغاتیتبل

 نامزدها یانتخابات غاتیتبل یبرا یالمال و امکانات دولت تیاز مصرف ب ی. خوددار9

 توسط نامزدها یستادها و دفاتر انتخابات یرفتار هواداران و اعضا تیری. مد10

 بونیو تر یغاتیتبل یانتخابات و دستگاه ها یو نظارت ییاجرا یروهایكامل ن یطرف ی. حفظ ب11

  یعموم یها

 هیعل ایله  غاتیاز ورود به تبل یعموم یمسلح و نهادها یروهاین ،یمسئوالن دولت زی. پره12

 یانتخابات ینامزدها

 جیبردن نتا سؤال ریو اجتناب از ز یدر مراجع قانون اتیانتخابات و طرح شکا جی. احترام به نتا13

 انتخابات

داخل  یها تیاز ظرف ستهیشکن و ضد فساد با استفاده شا میمجلس تحر لیبر تشک دی. تاك14

 آن یمردم و اثرگذار یكشور با اعتماد به را

 در انتخابات یاسیس-یفرهنگ کردیمختلف و اتخاذ رو یها دگاهی. طرح و نقد عالمانه د15

 و تفرقه افکنانه یواقع ریغ یها یدوقطب جادیاز ا زی. پره16

و ارائه  زیاغراق آم فیاز تعار زیافراد مورد نظر و پره یها یها و توانمند دگاهی. طرح د17

 "ن نامزدهاأو ش گاهیمتناسب با جا دگاهیبرنامه ها و د شنهادها،یپ

رییس  يدکترروحان یآقا نیجناب حجت االسالم و المسلماحمد مازني برای  ءاین میثاق نامه با امضا

 يجانیالر يآملهلل ا تیآرییس قوه قضاییه،  يسیرئ اهلل تیآدبیر شورای نگهبان،  يجنت اهلل تیآجمهور، 

 جتحرییس مجلس شورای اسالمي،  يجانیالر يدکتر علرییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

 یجناب آقا نیاالسالم و المسلم حجتکشور،  کل دادستان یمنتظر محمد جعفر نیاالسالم والمسلم

 يعیرب يعل معاون اول رییس جمهور، آقای یریجهانگاسحق  یآقاوزیر اطالعات،  یعلو دکتر

 يابان علیدر ریامرییس فراکسیون امید،  رفادکترعوزیر کشور،  يفضل يرحمانقای سخنگوی دولت، آ

دبیر مجمع تشخیص  یيرضا لشکر پاسدار دکترمحسن سردبیر شورای عالي امنیت ملي،  يشمخان
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 يحاج عل نیاالسالم و المسلم حجتصدا و سیما،  سازمانرییس  یعسکر ير علتدکمصلحت نظام، 

 یا اژهمحسني  نیغالمحس نیاالسالم و المسلم حجتائمه جمعه،  گزاری سیاسترییس شورای  یاکبر

 يمحمد حسن صادقدبیر شورای نگهبان، آقای  یيکدخدا يدکتر عباسعلرییس قوه قضاییه،  اول معاون

دکتر عضو حقوقدان شورای نگهبان،  کیره پ امکیسعضو حقوقدان شورای نگهبان، آقای  مقدم

رییس فراکسیون  یيبابا يحاج یآقاییس فراکسیون مستقلین والیي، ر یآباد منیجعفرزاده ا

 اصولگرایان، نمایندگان مجلس دهم و دبیران کل احزاب ارسال و در رسانه ها منتشر شد.
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  مایقانونمندكردن صدا و س تالش برای

ردن صدا و سیما بود. ی مازني در زمان حضور در خانه ملت پیگیری قانونمند کها طرحیکي از 

گزارش عملکرد چهار ساله اشاره شد. تهیه این طرح از آن جهت ضروری است که در  در که طور همان

صدا و سیما به این قانون نیاز داشت و هر چه در  سازمانطول سي سال پس از بازنگری قانون اساسي، 

و کارشناسان صدا وسیما، دولت  این جهت تاخیر شود مایه وهن نظام است؛ این طرح با حضور مدیران

ی مجلس شورای اسالمي در کمیسیون فرهنگي مطرح و به تصویب رسید؛ در این ها پژوهشو مرکز 

طرح پیش نویس متعدد نمایندگان، دولت و صدا و سیما و مطالعه تطبیقي مرکز پژوهش ها مورد 

مکرر در دستور هفتگي  ۱۳9۸استفاده قرار گرفت و به صحن علني تقدیم شد و در ماه های آخر سال 

اگر اراده ای باشد در مجلس یازدهم امیدوارم قرار گرفت اما متاسفانه در نوبت صحن قرار نگرفت و 

 پیگیری شود.

عبارت است از: الف: پیش بیني هیأت امناء  "خط مشي، اداره و نظارت بر صدا و سیما"خالصه طرح 

پیش بیني امکان پخش برنامه های  و منصوب مقام معظم رهبری، افزایش اختیارات شورای نظارت

 صوتي، تصویری برای بخش خصوصي

 

 ها ییمایاجتماعات و راهپ لیطرح تشک یریگیپ

 مازني درباره روند پیگیری این طرح مي گوید:

 و اجتماعات تشکیل است آمده ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون هفتم و بیست اصل در 

   .است آزاد نباشد اسالم مباني به مخل که آن شرط به سالح، حمل بدون ها، پیمایي راه

بنابراین مردم ایران در هر موردی که نیاز به اجتماعات و برگزاری راهپیمایي باشد، بدون نیاز به مجوز 

ند و اجتماعات مورد نظر خود را برگزار کنند. تنها شرط ممنوعیت راهپیمایي، مي توانند راهپیمایي کن

 عبارت است از حمل سالح و اخالل در مباني اسالم.

متاسفانه برای اجرای این اصل قانون مدوني وجود ندارد در نتیجه هر اجتماعي به عنوان اجتماع غیر 

ار مي گیرد. لذا این طرح ابتدا با قید دو فوریت قانوني و بدون مجوز از سوی مسئوالن مورد مخالفت قر

و با هفتاد امضاء تقدیم هیأت رییسه شد اما هیأت رییسه این طرح را در دستور قرار نداد. پس از تأخیر 
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طوالني از سوی هیأت رییسه آقای دکتر الریجاني در مالقات حضوری گفتند چه اصراری بر فوریت 

من به آقای کولیوند )رییس کمیسیون شوراها و امور داخلي(  دارید؟ به صورت عادی ارائه دهید

سفارش مي کنم. بنابراین به درخواست و توصیه رییس مجلس، طرح را به صورت عادی به کمیسیون 

ارائه دادیم. در کمیسیون شوراها و امور داخلي با اصالحاتي به تصویب رسید و برای رسیدگي نهایي به 

با مالحظات ویژه رییس و هیأت رییسه تا پایان دوره دهم در دستور صحن هیأت رییسه ابالغ شد اما 

  قرار نگرفت؛ امیدوارم این طرح در دوره بعدی مجلس به تصویب برسد.
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 :اقدامات نظارتی

 نالمسئو از سؤالو  استیضاح ،اخطار نامه، تذكر،

  جمهور؛ سییبه ر یكتب تذكر .۱

 هقانون برنامه ششم توسع 29طبق ماده  رانیمد یایسامانه حقوق و مزا یراه انداز لزوم

 یایسامانه حقوق و مزا یجمهور بر لزوم راه انداز سییبه ر یتهران در تذکر ندهینما يمازن احمد

با فساد از جمله  يو مبارزه واقع یشفاف ساز برایقانون برنامه ششم توسعه  ۲9طبق ماده  رانیمد

تا کنون نسبت به ثبت و  هییو قوه قضا مایس و صدا کرد. دیتاک هیو قوه قضائ مایدر صداوس

قانون  ۲9ماده  یاجرا مذکور اقدام نکرده اند. یها سازماناشخاص تابع  یایحقوق و مزا یبارگذار

 و مبارزه با فساد خواهد بود. یدر جهت شفاف ساز یبرنامه ششم گام بلند

 ؛ ها در مورد تاخیر در ابالغ آیین نامه جمهور سییبه ر یمازن یكتب تذكر .۲

در ابالغ  ریجمهور مطرح کرد: علت تاخ سیبه رئ يکتب یتهران در تذکر ندهینما يمازن احمد

پاک، قانون اساسنامه شرکت  یمصوب ازجمله قانون هوا  نیفقره از قوان ۲۵مربوط به  یها نامه نیآئ

 ست؟یاز حقوق معلوالن چ تیو قانون حما رانیا ياسالم یپست جمهور يمل

 حیتهران توض یهوا يحل مشکل آلودگ یجمهور برا سییاز ر يکتب یدر تذکر نیاز ا شیپ يمازن

 د؟یکن يپاک اقدام نم یهوا مطابق قانون هوا يحل مشکل آلودگ یخواسته بود که چرا برا

 ؛ در مورد امنیت برگزاری مسابقات فوتبال كشور ریبه وز تذكر .۳

 جریاناست و در  یبرتر در حال برگزار گیل يانیپا یها مسابقات هفته دیکه اطالع دار طور همان»

که  میبود یيها ينظم يشاهد حوادث تلخ و ب يانیپا یها برتر فوتبال در هفته گیمسابقات ل یبرگزار

هواداران  زنفر ا ۲۵۰به  بیو قر زیتبر ینفر از هواداران تراکتورساز ۵۰از  شیب تیمنجر به مصدوم

 تیمسؤول شوم ينظم متذکر م جادیو عوامل ا يو سپاهان شد. به جنابعال سیپرسپول یها باشگاه

است لذا الزم است ضمن  يانتظام یرویحفاظت از هواداران با وزارت کشور و پرسنل خدوم ن

 تو در اسرع وق ردیبرخورد قاطع صورت گ ينظم يب جادیبا عوامل ا تیعوامل مخل امن یيشناسا

 «ارائه گردد. يفرهنگ ونیسیدر آن به کم لیو عوامل دخ يانضباط يبروز ب ياز چگونگ قیگزارش دق

 ؛و باشگاه استقالل یمل میت تیورزش درباره وضع ریبه وز تذكر .4
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 میت يطرفه قرارداد سرمرب کیفسخ و جوانان نوشت  ورزش ریبه وز يدر تذکر کتب ياحمد مازن 

 تیریدر مد ریتدب از سوء تیحکا ياستقالل به بهانه عدم پرداخت تعهدات مال میت يفوتبال و سرمرب

ها پرداخت  باشگاه يبرخ کنان بازی يآمده است تعهدات مال ها انهدر رس چنین همدارد.  رانیفوتبال ا

 .دیده انیدر فوتبال پا يآشفتگ نیبه ا تر عیاست هرچه سر ينشده است لذا مقتض

 ؛ دی: انصاف داشته باشفیمنتقدان ظرخطاب به تذكر شفاهی  .۵

امور خارجه گفت:  ریخطاب به منتقدان وز ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

اهل گفت و  یدر کنار مقاومت حداکثر ياسالم یجمهور ای. آدیانصاف داشته باش یقدر دوارمیام

 ست؟یگو و مذاکره ن

  ؛سیبه سفارت انگل خسارت عوامل خودسرتذكر شفاهی به ظریف درباره  .6

 سیمردم به عنوان خسارت عوامل خودسر به سفارت انگل بیتومان از ج اردیلیم ۲۷ شود ميگفته 

افراد خودسر سفارت  9۱گفت: در آذرماه سال  ،يدر تذکر شفاه ياحمد مازن. پرداخت شده است

گفته  شد. بیتخر سیمتعلق به دولت انگل یکردند و چند اثر هنر ریدر تهران را تسخ ایتانیبر

 ۳۰۰و  ونیلیم کیدر تهران برگردانده شدند و  ایتانیبه سفارت بر یآثار هنر میپس از ترم شود مي

مردم پرداخت شد.  بیخودسر از ج یعده ا یخودسر نهیتومان هز اردیلیم ۲۷هزار پوند معادل 

که در  میدرخواست دار يپلماسیدر عرصه د شانیامور خارجه و تالش ا ریاز وز يضمن قدردان

رخ  ياتفاق نیچن يصحت دارد و با چه منطق يمبلغ نیپرداخت چن ایکنند که آ یروشنگر نهیزم نیا

 است؟داده 

 ؛ ابدی شیاز معلوالن افزا تیحما بودجه جمهور: سییبه ر یا بودجه تذكر .۷

کامل قانون  یاجرا یبرا يبودجه کاف صیجمهور در ارتباط با تخص سییبه ر يبا تذکر کتب يمازن

از معلوالن  تیخواست بودجه حما ياز روحان 99بودجه  حهیاز معلوالن در ال تیجامع حما

 .ابدی شیافزا

از  تیکامل قانون جامع حما یدر خصوص اجراتذكر به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی  .۸

 اماکن و معابر. یحقوق معلوالن و مناسب ساز
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 با شهروندان یانتظام یرویخشن ن اریبس برخورددر ارتباط با  كشور تذكر به وزیر .9
 يرقانونیغ یو عدم نظارت بر رفتارها يتوجه يب چنین همبخصوص نسبت به زنان و دختران 

 يانتظام یروین
موجب بروز  نترنتیاختالل در ارائه خدمات ا جادی: اارتباطات و كشور رانیبه وزتذكر  .10

 هموطنان شده است. یبرا یمشکالت جد

ورود بانوان به  مسألهو حل  فایف ماتومیورزش و جوانان در ارتباط با اولت ریبه وز تذكر .۱۱

 :ها ورزشگاه

 نیدر ا فایف ماتومیو اولت ها ورزشگاهورود بانوان به  مسألهتهران در مورد حل  ندهینما يمازن احمد 

فر آمده است:  يخطاب به سلطان يمازن احمد تذکر در ورزش و جوانان تذکر داد. ریباره به وز

به مطالبه عموم مردم  لیمطالبه تبد نیاست. ا ها ورزشگاهاز مطالبات زنان و دختران حضور در  يکی

وزارت محترم  تیریبا مد يمتول یها سازماننهادها و  نیب يشده و تحقق آن مستلزم هماهنگ رانیا

مطالبه را در چارچوب  نیا نیزم رانیاست زنان و مردان ا يهیبد باشد. يورزش و جوانان م

محترم و  ریکنند. لذا از وز يطلب م رانیا ياسالم یو مقررات جمهور نیو قوان يشرع نیمواز

 یمطالبه اقدام کنند تا شاهد هشدارها نیا تأمینرود نسبت به  يانتظار م ربطیذ های دستگاه ریسا

 ونیاز فدراس یاضطرار یا با انتشار نامه فایکل ف سییر .مینشو رانیا لفوتبا تیمحروم انایو اح فایف

 ها ورزشگاهرا با حضور زنان در  ۲۰۲۲ يجام جهان يدرخواست کرد تا مرحله مقدمات رانیفوتبال ا

 آغاز کند.

از  کیپارالمپ يمل تهیقانون انتزاع کم یياجرا نامه نیی: چرا آورزش و جوانان ریبه وز تذكر .۱۲

 د؟یو ابالغ نکرد هیرا ته ياسالم یجمهور کیالمپ يمل تهیکم

 نامه نییدر ابالغ آ ریتأخی درباره گردشگرو  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم ریبه وز تذكر .13

 از هنرمندان:  تیقانون حما ییاجرا

 يدست عیصنا فعاالنو  اراناز هنرمندان، استادک تیقانون حما يیاجرا نامه نییدر ابالغ آ ریعلت تأخ

: یياقتصاد و دارا ریبه وز ست؟یچ يو فرهنگ يخیتار یها بافت یایاز مرمت و اح تیو قانون حما

مصوب مربوط به آن وزارتخانه از  نیمورد از قوان ۲۵ يیاجرا نامه نییو ابالغ آ هیچرا نسبت به ته

  د؟یا اقدام نکرده شویي پولجمله قانون مربوط به مبارزه با 
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 یها و دستورالعمل ها نامه نییو ابالغ آ هیدر ته ي: کوتاهآموزش و پرورش ریبه وز ذكرت .۱4

 .ستین هیمصوب قابل توج نیمربوط به قوان یياجرا

 نیمورد از قوان۲۵ يیاجرا نامه نییو ابالغ آ هیچرا نسبت به ته :ییاقتصاد و دارا روزی به تذكر .۱۵

 . دیا اقدام نکرده شویي پولمصوب مربوط به آن وزارتخانه از جمله قانون مربوط به مبارزه با 

 ؛ گاندو الیاز سر ریتقد هیانیروند قرائت ب یریگیپ درخواست ؛یدر تذكر شفاه یمازن .۱6

گاندو و مشروح مذاکرات  هیانیدر خصوص قرائت ب مازني در تذکری به هیات رییسه مجلس گفت:

 نشده است. تیرعا ياسالم یمجلس شورا يداخل نامه نییآ ۱۱4ماده  نهیزم نیدر ا

در تعیین سهامدار با اهلیت مالي، فني و مدیریتي  تسریعدر ارتباط با  رئیس جمهورتذكر به  .۱۷
برای شرکت های آذرآب و هپکو برای برگشت به رونق گذشته و برخورد با تخلفات صورت 

 گرفته از زمان واگذاری تا کنون
  تذكر به رییس جمهور و وزیر كشور درباره بوی نامطبوع تهران؛ .۱۸

مازني از رییس جمهور و وزیر کشور در تذکری کتبي پرسید چرا درباره منشاء بوی نامطبوع تهران 
نمي دهید و برای مقابله با آن اقدام موثری به عمل نمي  انجامو مقابله با آن اطالع رساني مناسبي 

 آید؟
رختان از خشکاندن د یجد ممانعتدر ارتباط با  وزارت كشورو  وزارت دادگستریتذكر به  .۱9

مؤکد مقام معظم  توصیه های هزار متر مربع با توجه به  ۲۰ يبیبه مساحت تقر يمیباغ قد
 )تهران( رانیشم ذریدر چ یرهبر

  به احزاب و مسئوالن؛ یتذكر شفاه .۲۰

 يبررس ی در انتخابات مجلس یازدهماخذ رأ طیشرا نیدرصد از واجد 6۰علل عدم مشارکت 

در مجلس در تذکر به احزاب و  سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما .شود

قهر  یزیمشارکت مردم در انتخابات گفت: مردم با چه چ زانیعلت کاهش م يبررس یها برا رسانه

شنبه  روز سه يدر نشست علن يمازن احمد ؟کرد دیچه با یمردم با صندوق رأ يآشت یکردند و برا

از  گریه افتتاح دوره داستاندر  رانیر داشت: ملت ااظها يدر تذکر شفاه ياسالم یمجلس شورا

 نیسنگ نیبرگزار شد تا منتخبان ملت مسئول ازدهمیاست. انتخابات مجلس  ياسالم یمجلس شورا

ها با توجه به آغاز  تذکر من به بزرگان، مسئوالن، احزاب و رسانه را بر عهده گرفتند. يندگینما

را  یاخذ رأ طیشرا نیدرصد از واجد 6۰است که علل عدم مشارکت حدود  نیا ازدهمیمجلس 

 رانیا ياسالم یجمهور تختیپا ،يتهران دهندگان یدرصد از رأ ۸۰کنند، واقعا چرا حدود  يبررس

مردم در  یدرصد 6۰عوامل مختلف در عدم مشارکت  تأثیر زانی. مامدندین یرأ یها صندوق یپا
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 تأثیر زانیظالمانه بدخواهان، م میبه تحر توان يعوامل م نیبته از جمله اشود ال يبررس دیانتخابات با

مجلس دهم، عملکرد دولت،  گاهیها، عملکرد و جا تحقق وعده یقبل برا یها مشارکت در دوره

و  یزیمردم با چه چ يراست؛ نگهبان اشاره کرد یمجلس و عملکرد شورا بیدر تخر ونیاطرفتار افر

 کرد؟ دیچه با یمردم با صندوق رأ يآشت یقهر کردند و برا يچه کسان

  .1398ماه  از وزیر كشور درباره حوادث آبان سؤال .۲۱

و  ياجتماع یها ينیب شیپ نیبنز متیق شیطرح افزا یاجرا یچرا برامازني از وزیر کشور پرسید 

 الزم صورت نگرفت؟ يتیامن

. مازني از وزیر دادگستری پرسید از وزیر دادگستری حادثه خودسوزی سحر خدایاری سؤال .۲۲

 زیعلل و عوامل آن و ن ،یاریمنجر به فوت خانم سحر خدا یدرمورد حادثه مربوط به خودسوز

 .دیده حیو پس از حادثه را توض نیقبل، ح هییاقدامات قوه قضا

مشکوک  یاز پول ها یورود برخ علتاز وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره  سؤال .۲۳

 نمای( به سشویی پول)

و  ست؟یچ يخانگ شیشبکه نما به ها پولمازني از وزیر فرهنگ و ارشاد پرسید علت ورود این 

 رد؟یگ يخصوص صورت نم نیدر ا يچرا نظارت

در وزارت و در خواست  ينیگز هستیسامانه شا یو تشکر از بر قرار رویمحترم ن ریمکاتبه با وز .۲4

 سامانه . نیا ندیارسال  گزارش فرآ

 يگوشت قرمز واردات زانیدر خصوص کنترل م ياتیو مال يبازرس سازمانبه  يارسال نامه نظارت .۲۵

بر در آمد وارد کنندگان و تخلف  اتیمال زانیفروش ، م د،یخر متیق تیوضع يو بررس

  ياحتمال

  یکشاورز ونیسیکم سییبانان به ر طیاز مح يتحمای نامه .۲6

به  يبازنشستگ یکانون ها رانیمشکالت بازنشستگان کشور و انعکاس نامه مد یریگیپ .۲۷

 . ياجتماع ونیسیکم

 یها استیبا موضوع مبارزه با قاچاق کاال و ارز و س یاقتصاد ونیسیگزارش کم جهینت یریگیپ .۲۸

 خصوص  نیدولت در ا
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)نکته های مدیریتي و نظارتي که از ابتدای دوره برای وزرا فرستاده  یده ماده ا یارسال نامه ها .۲9

از  ۱۳9۸که در سال  يفرهنگ راثیشده آموزش و پرورش و م دییو تا يمعرف رانیبه وز شد(

 مجلس رأی اعتماد گرفتند.

 یشنهادیبا برنامه پ رانیانطباق عملکرد وز يبررس یدر خواست از معاونت نظارت مجلس برا .۳۰

  یریگ یزمان را آن ها در

 صنعت ریدر گمرکات از وز ۸4از سال  نریهزار کانت نیعلت رسوب چند یریگیپ .۳۱

 .نهیزم نیترور و مکاتبه در ا انیاز قربان يفرهنگ تیجلسه در خصوص حما یبر گزار .۳۲

ارتباطات و  ریشرکت  پست از وز یياجرا ینامه ها نییو ابالغ آ بیعلت عدم تصو یریگیپ .۳۳

 اطالعات  یفناور

قبل و  یدر طول سال ها یصنعت گردشگر تیوضع يلیبه گزارش تحل يدگیخواست رس در .۳4

  يفرهنگ راثیم ریبعد از انقالب از وز

   ياسالم یاز معاونت نظارت مجلس شورا يافتیگزارش در  تیدرخواست شفاف .۳۵

 اقشار کم در آمد یقرض الحسنه برا التیو تسه يامور رفاه یریگیپ .۳6

 و حقوق بازنشستگان  یامور در آمد یریگپی .۳۷

      يبازنشستگان شاغل درمناطق جنگ یزده برا حقوق مناطق جنگ یریگیپ .۳۸

 

 كشور ریوز ضاحیاست

جمعي از نمایندگان را بر آن داشت تا خواستار استیضاح رحماني فضلي  ۱۳9۸حوادث تلخ آبان ماه 

 ریوز ضاحیمتن استاز او را نیز مطرح کرد.  سؤالشوند. مازني عالوه بر امضاء استیضاح وزیر کشور 

 است: ریبه شرح ز کنندگان ضاحیاست يو اسام ضاحیاست یکشور به همراه محورها

 يتعال بسمه»

 محترم سهیرئ هیأت

به استناد اصل  يفضل يرحمان یمحترم کشور جناب آقا ریوز ضاحیطرح است لهیوس نیسالم، بد با

 :شود مي میتقد يهشتاد و نهم قانون اساس

   :ضاحیاست موارد
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سران قوا در  یاقتصاد يهماهنگ یشورا میتصم یاجرا يکشور از طرف دولت مسئول اصل ری. وز۱

 میتصم نیا یاجرا یالزم برا داتیمقدمات و تمه شانیمصرف سوخت بوده است. ا تیریخصوص مد

 ياسالم یبه نظام جمهور یجد بیقرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آس جریانخصوصا در 

 است. دهوارد کر

 تأمین یبود و شوراها دهیشیندین يکاف ریتدب زیطرح ن یآغاز اجرا طیشرا یبرا يکشور حت ری. وز۲

 یها از نظر حفاظت از محل ها يکه از روز سوم ناآرام يو تالش ریوارد عمل شدند. اگر تدب رید ها استان

 آمد. يد نمیپد يو جان يمقدار خسارت مال نیحساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا ا

 انیبا ب ،طرح نیو از امضاکنندگان ا دیام ونیمردم تهران در مجلس و عضو فراکس ندهینما ياحمد مازن

مجلس است، اظهار داشت:   ندگانیو حقوق نما فیاز وظا سؤالو تفحص و  قیتحق ضاح،یاست  که این

اتفاق افتاد به عنوان  نیبنز يکه گران یبود که در کشور افتاد.  ما تا روز ياتفاقات آبان ماه اتفاقات تلخ

شد  لیتشک يعلن ریآبان صحن غ ۲۵. در جلسه صبح مجلس میاشتمردم از موضوع اطالع ند ندگانینما

سران سه قوه  میکه به تصم یبر اساس اعتماد یمقام معظم رهبر میمطلع شد  م،یورود کرد مسألهو به 

با حضور سران سه قوه در مجلس  يکه نشست می. درخواست کردکنند مي تیطرح حما نیدارند از ا

. فتادیاتفاق ن نیکه ا میرا بشنو مسأله نیو مستندات مربوط به ا لیالشود و ما از سران  قوا د لیتشک

 حیتوض ندگانیمجلس دعوت شود و به نما يعلن ایو  يرعلنیکشور به جلسه غ ریاز وز میانتظار داشت

 یگریمردم چه کار د ندهیکار را هم نکرد.  ما به عنوان نما نیمجلس ا سهییر هیأتدهند که 

 یو استدالل ها يبر چه مبان يکه افتاده متک ياتفاق نیا میدیپرس يم دیبا يچه کس زا م؟یبکن میتوانست يم

کار را بر  نیا تیمسئول شانیداشتند که ا دیکه همه مقامات تاک يتنها کس بوده است؟ ينونو قا يعقل

را در دستور کار  شانیا ضاحیاست ندگانیاز نما يجمع نیکشور بود. بنابرا ریعهده داشتند شخص وز

 چه آنکردم.   سهییر هیأت میکشور را هم تقد ریاز وز سؤال ضاح،یاست یقرار دادند. بنده ضمن امضا

 ر؟یخ ایکردند  دیکشور تمه ریالزم را وز يو اجتماع يتیمقدمات امن ایاست که آ نیمورد پرسش است ا

 يهمه مردم است. چه در اتفاقات سؤال نیا رسد ميکرد:  به نظر  حیمردم تهران در مجلس تصر ندهینما

 عتشیطب یما غفلت کرده باشند و مرتکب خطا شده باشند و چه دشمن که اقتضا نیکه افتاده مسوول

آن  يندگشدند و احساس کردند ز ریغافلگ که این لیکرده باشد و چه مردم به دل ياست، دشمن طنتیش

 يمل یا مسأله نیاطالع بودند اعتراض کرده باشند، در هر صورت ا ياست که از آن ب يمتاثر از اتفاق ها

 .ستین ياسیو س يجناح است و
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. مجلس به مي شد دهیشیاند دیالزم با داتیتمهمازني معتقد است برای موضوع افزایش قیمت بنزین  

و چه  میکن سؤالآمده  شیکه پ ياز مشکل میخواه يکشور دچار مشکل شود. ما م دوجه بنا ندار چیه

به صحن   ضاحیاساسا طرح است ایمردم قانع شوند و  ندگانینما  ضاح،یو است سؤالبسا در پاسخ به 

ندارد که  لیداده شود. دل ریمثبت به وز یگذاشته شود را یگذاشته شود و اگر هم به را یتا به را  دیاین

 یرو یتأثیر ندگانیاقدام نما نیاگر ا ببرند. سؤال ریرا ز مسألهاتهامات بخواهند اساس ان  لیقب نیبا ا

 یيه بازگشااستانمقام وزارت هم داشته باشد بارها اتفاق افتاده است. در کشور ما که در  یيجابجا

ما با سرپرست اداره شده است. فکر  يو نظام آموزش شود مي ضاحیآموزش و پرورش است ریمدارس وز

قرار  يجناح یموج سوار لهیرا وس يو دوستان ما در رسانه ها منافع مل ستین يظقمن اتیادب نیا کنم مي

دست رسانه ها و  نیاوقات هم ي. اتفاقا برخ مجلس را محترم بشمارند ندگانینما فهیندهند و حق و وظ

نکند  ضاحیو است سؤالمجلس اگر  ندهی. نماکنند ميمتهم  يتیکفا يمجلس را به ب ندگانیاشخاص نما

 دیمجلس چه با ندهیبه کشور لطمه بزند. پس نما خواهد ميکرد  سؤالاگر   ،شود مي يمعرف تیکفا يب

ما هرچه  فهیوظ میریگ يسخنان قرار نم نیا تأثیروجه تحت  جیما در مجلس به ه کنم ميبکند؟ فکر 

 . کنیم ميباشد به آن عمل 

 باختگان حوادث آبان ماه شدگان و جان آمار بازداشتپیگیری 

باختگان  شدگان و جان آمار بازداشت یریگیپ یاصل نود برا ونیسیکم مأموریتمردم تهران از  ندهینما

 حوادث آبان ماه خبر داد.

 يچه اقدامات ۱۳9۸آبانماه در خصوص اتفاقات  ياسالم یمجلس شورا ندگانیکه نما نیدرباره ا ،يمازن

 سؤالبودند و   نکرده ينیب شیموضوع را پ نیدر ا يتیمسائل امن ر،یگ میاند، گفت: مسئوالن تصم داده انجام

که در دستور  میکرد یریگیخصوص پ نیکشور را در ا ریوز ضاحی. طرح استستا نینان همما هم از آ

که  میمجلس برگزار کرد یها ونیفراکس نینشست مشترک ب کی شوراها است. ونیسمیکار ک

 جادیدارد در ا يسع دیام ونیفراکس. گرفته شد يماتیو تصم میدیرس یبند جمع کیخوشبختانه به 

مردم موثر  یصدا دنیمجلس و شن گاهیپارلمان و در جهت ارتقاء جا شتریهرچه ب یيافزا و هم يهماهنگ

و  ها بیکه مشکالت، آس میداد مأموریتاصل نود  ونیسیمجلس به کم ونیسه فراکس چنین هم باشد.

و به مجلس گزارش  يبررس اش ياند را از محل قانون متحمل شده ریکه در حوادث اخ یيها خسارت

 دهد.
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اتفاق  کی تیبار مسئول رانیدر ا ياسیمسئول س کیبار به عنوان  کوزیر کشور یکه مازني تصریح کرد 

 دنیو شن ضاحیاست یاز وزارت کشور استعفا دهد تا وقت مردم و مجلس برا یو با جوانمرد ردیرا بپذ

به  یيها باعث خسارت شانیا تیریمسلم است مد چه آنگرفته نشود. چون  سؤالبه  شانیا یها پاسخ

 يفضل يرحمان یاستعفا يفعل طیکه تنها مرهم آن بر آالم مردم در شرا یيها کشور شده است. خسارت

 کشور است. وزارتاز 

 

  سؤال

 96حوادث آبان   درباره كشور ریاز وز سؤال طرح

های اجتماعي و امنیتي الزم با اجرای  احمد مازني، عضو فراکسیون امید در مورد علت عدم پیش بیني

مبني بر چرایي اجرای طرح افزایش قیمت بنزین  از وزیر کشورخود  سؤالطرح اصالح قیمت بنزین 

ند ماه از رییسه ارائه کرد و پس از گذشت چ هیأتبدون پیش بیني های اجتماعي و امنیتي الزم را به 

 او را در دستور قرار دهند. سؤالاز کمیسیون شوراها خواست  سؤالاین 

خود از وزیر کشور پرسید: طرح افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین بدون آگاهي قبلي  سؤالمازني در 

که وزیر کشور رییس شورای امنیت کشور مي باشد  جا آنملت و نمایندگان مجلس ابالغ و اجرا شد، از 

پیش بیني ها و پیشگیری های اجتماعي و امنیتي الزم برای مدیریت اعتراضات احتمالي و  چرا

جلوگیری از انحراف رفتار مدني مردم به اغتشاشات و تخریب اماکن و مراکز عمومي صورت نگرفت؟ 

د. دشمنان اسالم و ایران تمهیدات الزم را برای اغتشاش با هدف براندازی اندیشیده بودن شود ميگفته 

آیا وزارت کشور از این تمهیدات اطالع داشت؟ آیا از وجود سالح و ابزار تخریب در مناطق مختلف 

آگاهي داشت؟ آیا از برنامه ریزی برای تشکیل گروه های مخرب آگاهي داشته است؟ اگر پاسخ مثبت 

ت؟ چرا با است، چرا با این زمینه های داخلي و خارجي قبل از ابالغ طرح برخورد الزم صورت نگرف

 سوء تدبیر هزینه های سنگیني بر نظام و ملت مظلوم ایران تحمیل شد؟
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 كشور ریش از وزسؤالافتادن  جریانبه  یبرا یمازن درخواست

 که این انیشوراها با ب ونیسیکم سییبه ر یدر نامه ا ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

که  میدار یيها پرسش ۱۳9۸در مورد حوادث آبان ماه  يو افکار عموم ندگانیاز نما یاری، بس نبجا این

 فتد.یب جریانخصوص به  نیکشور در ا ریاز وز یو سؤالداده نشد؛ خواست که  آن هابه  يپاسخ

 است: رینامه به شرح ز نیمتن ا سنا،یبه گزارش ا

 يشوراها و امور داخل ونیسیمحترم کم سیرئ وندیکول یآقا جناب

 تیسالم و تح با

در  يافکار عموم زیو ن ياسالم یمحترم مجلس شورا ندگانیاز نما یاریجانب و بس نیکه ا نیبه ا نظر

که متاسفانه تاکنون پاسخ  داده نشده وعدم اقناع مردم و  میدار یها پرسش ۱۳9۸مورد حوادث آبان ماه 

از آن جا که  وخواهد شد،  تیو سلب اعتماد نسبت به حاکم ياجتماع هیموجب کاهش سرما ندگانینما

نشد، خواهشمند است نسبت به طرح  سریمحترم کشور م ریاز وز ضاحیامکان طرح است لیبه هر دل

 .دییاقدام عاجل مبذول فرما ونیسیحوادث آبان ماه در کم نهیکشور در زم ریاز وز نبجا این سؤال

 

 یاریفوت سحر خدا  درباره یدادگستر ریاز وز سؤال طرح

 ریمجلس از وز گرید ندهیخود و سه نما سؤالاز طرح  ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

 خبر داد. یاریدر خصوص فوت سحر خدا یدادگستر

 بهیو ط يضیمحمد ف ،یاظهار کرد: من به همراه پروانه سلحشور سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن

منجر به فوت  یدر مورد حادثه مربوط به خودسوز یدادگستر ریوز یيآوا یرا از آقا يسؤال ياوشیس

و پس از حادثه مطرح  نیقبل و ح ه،ییاقدامات قوه قضا زیعلل و عوامل آن و ن ،یاریخانم سحر خدا

 .میکرد

 یاریکه بر اساس اطالعات واصله سحر خدا نیگفت: با توجه به ا سؤال نیا اتییبا اشاره به جز یو

 یعلت ارجاع پرونده و ی درباره میخواست یدادگستر ریکرده از وز یدرمقابل دادگاه انقالب خودسوز

ورزشگاه  یدالظاهر از محل ورو يکه عل نیضابط ایپرونده توسط ضابط  لیتشک ریبه دادگاه انقالب، س

در مورد اقدام و  چنین همورود به ورزشگاه آغاز شده و  یاقدام آن مرحومه برا لیو به دل یآزاد
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 یها در رده يو تخلفات احتمال یو پس از خودسوز نیگاه  انقالب، قبل و حداد نیعملکرد مسئول

 دهد. حیمختلف توض

 برایآن را  زین سهیرئ هیأتمجلس شده و  سهیرئ هیأت لیتحو سؤال نیگفت که ا چنین هم يمازن

 ارجاع کرده است. یيقضا ونیسیبه کم يبررس

 

 مجلس مطرح شد: سهییر هیأتبه  یا نامه در

علت افتتاح حساب »درمورد  یدادگستر ریش از وزسؤالدادن به  تیاولو یبرا یمازن درخواست

 «هییقوه قضا یسپرده از سو

مجلس خواست در طرح  سهییر هیأتبه  یا مجلس در نامه يفرهنگ ونیسیعضو کم ،يمازن احمد

در  تیاولو دیبا ق «هییقوه قضا یعلت افتتاح حساب سپرده از سو»درمورد  یدادگستر ریش از وزسؤال

 شود. عیتسر يدستور صحن علن

 است: رینامه به شرح ز نیمتن کامل ا

 ياسالم یمحترم مجلس شورا سهییر هیأت

 تیسالم و تح با

 یعلت افتتاح حساب سپرده از سو»در مورد  یمحترم دادگستر ریاز وز نبجا این سؤال که اینبه  نظر

و عدم اقناع بنده و  یيو قضا يحقوق ونیسیارائه و پس از طرح در کم 6/9/۱۳9۵ خیاز تار «هییقوه قضا

 د.ییاقدام فرما يباشد؛ نسبت به مطرح شدن آن در صحن علن يدر نوبت صحن م يافکار عموم

ها  سود سپرده نهیدر مورد شبهه اصل افتتاح حساب و محل هز ياست تاکنون بنده و افکار عموم يهیبد

باشد موجب  يم سهییر هیأتاز تعلل  يمحترم که ناش ریوجه در پاسخ وزبال ریتاخ م؛یا قانع نشده

 دیبا ق سؤالاست نسبت به طرح  يخواهد شد، مقتض تیبه حاکم ياستمرار شبهه و کاهش اعتماد عموم

 .دییفرما عیتسر يدر دستور صحن علن تیاولو

 

 الریجانی؛ به ای نامه در
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 كرونا ویروس شیوع علت به مجلس تعطیلی به توجه با

 شدند فوریت قید با مجلس جلسات برگزاری خواستار مجلس نماینده 42

 برگزاری خواستار مجلس رییس به ای نامه در اسالمي شورای مجلس امید فراکسیون عضو دو و چهل

 .شدند وقت اسرع در و فوریت قید با مجلس جلسات

 :است آمده مجلس رییس به  خطاب نماینده 4۲ نامه در ایسنا، گزارش به

 الریجاني دکتر آقای جناب»

 اسالمي شورای مجلس محترم ریاست

 سالم با

 و علني صحن کرونا، بیماری شیوع به توجه با و قبل هفته چند از دارید استحضار که همانگونه احتراما

 جلسات برگزاری برای فني تالشهای مدت، این طي و شد تعطیل اسالمي شورای مجلس کمیسیونهای

 دالیل به فنآوری واحد عزیزان تالشهای علیرغم کنفرانس ویدئو صورت به اسالمي شورای مجلس

 .بود ناموفق تاکنون متعدد

 ذاتي وظایف به عنایت با چنین هم و اساسي قانون در اسالمي شورای مجلس بدیل بي جایگاه به توجه با

 امور ماندن زمین بر و اسالمي شورای مجلس تعطیلي استمرار کشور، فعلي شرایط در ویژه به مجلس

 .بود خواهد زیانبار مربوطه

 قید با که شود مهیا شرایطي تا فرمایید اتخاذ تدابیری است انتظار مقننه قوه ریاست عنوان به جنابعالي از

 بهداشتي های پروتکل رعایت با اسالمي شورای مجلس جلسات تشکیل امکان وقت اسرع در و فوریت

 تشکیل با تا شود فراهم کند، تأمین را بهداشتي داردهایاستان که دیگری فضای یا مجلس محل در

 .نشود وارد کشور تقنیني نهاد وظایف انجام به آسیبي مجلس، جلسات دوباره

 بیگدلي، احمد پارسایي، بهرام سیاوشي، طیبه موسوی، فرید سید مازني، احمد زاده، حسین عبدالکریم 

 عابدی، علي حیدر ،گرمابي حمید شیخ، مهدی سالمي، نگهبان محمود زرآبادی، حمیده سعیدی، فاطمه

 ابراهیمي، علي ،(مالیر)کاظمي محمد پناه، نیکزادی اهلل حبیب نجفي، رضا محمد حضرتي، الیاس

 بیمقدار، الدین شهاب ذوالقدر، فاطمه سیده آقاپور، معصومه مقدسي، مهدی سید سروش، ابوالفضل

 محمد مافي، پروانه فیضي، محمد قباد، اوالد فریده فتحي، جواد محمد الدین، تاج ناهید بنیادی، بهروز
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 برزگر، شهروز فر، سبحاني رمضانعلي صادقي، محمود حسیني، فاطمه سیده جوریابي، حسني صادق

 طاهرخاني، بهمن انارکي، احمد کریمي، رضا علیجاني، محسن  بادامچي، محمرضا نکو، میرزایي قاسم

 نژاد تربتي ورمحمدن نجفي، علي ساعي، زهرا
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 ها نطق

   ۱۳9۸ خردادماه ۲6 دستور میان نطق 

 شجاعانه نظام حزبي و تناسبي را بر مدیریت کشور حاکم کنید

تدبیر  مولودکنند/ مجلس دهم  گو پاسخمجلس و شورای نگهبان با تصویب نظام حزبي ارکان نظام را 

عقالء و عبور از افراطي گری است/ مجلس در کجای سیاست خارجي قرار دارد؟ / شهروندان بجای 

تکریم، تحقیر مي شوند / عوامل نارضایتي عمومي را در کجا باید جستجو کرد؟ / آیا تبعیض و بي 

ی است و عدالتي هم معلول تحریم است؟ / اختالف ایران و آمریکا از نوع فکری، فلسفي و عملکرد

ایران و آمریکا با ابزار نظامي مانند خاموش کردن آتش با  مسألهبرخورد نظامي راه حل آن نیست / حل 

 بیل است.

 متن كامل نطق

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نمایندگان محترم، ملت شریف ایران! 

روز از  ۳4۵روز از آغاز مجلس دهم گذشت و   ۱۱۱6،  ۱۳9۸امروز یکشنبه بیست و ششم خرداد  

فرصت خدمت باقي است. مجلس دهم مولود تدبیر عقال و عبور از افراطي گری است، در حالي که 

ی فراقانوني ها محدودیتنقدهای جدی برفرآیند انتخابات وجودداشت، بسیاری از منتقدین علیرغم 

یازدهم، در ه انتخابات مجلس استانمردم را به حضور و مشارکت در انتخابات دعوت کردند. اینک و در 

تبدیل شده اند . یکي از مسائل امروز  بحرانکنار کامیابي ها با مسائل مهمي مواجهیم که در مواردی به 

را مدیریت کرد، مجلس درکجای این سیاست  بحراندر سیاست خارجي است. باید این  بحرانو آینده، 

اد، تبعیض و اختالف شدید دیگر شرایط اقتصادی و اجتماعي است، فقر، فس مسألهگذاری قراردارد؟ 

طبقاتي و افزایش لشکربیکاران موجب بروز آسیب های اجتماعي شده و روند آن رو به افزایش است. 

است؟ کاهش اعتماد مردم به گروه های مرجع، کاهش شدید ارزش پول ملي، گراني  گو پاسخچه کسي 

ونه باید مدیریت کرد؟ مردم به سرسام آور مسکن، مواد غذایي، پوشاک و سایر مایحتاج عمومي را چگ

رفتار مدیران و کارکنان دستگاه های حکومتي انتقاد جدی دارند. شهروندان به جای تکریم تحقیرمي 

شوند، افول اخالق در جامعه به ویژه در روش و منش مسئوالن جای نگراني دارد. هشدار جدی به 

ه وران، کارمندان، علما، روحانیان و مسئوالن؛ بسیاری از کارگران، کارفرمایان، کشاورزان، پیش
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دانشگاهیان منتقد وضع موجودند. عوامل این نارضایتي ها را کجا باید جستجو کرد؟ آری، این همه 

مشکالت در کنار تحریم ظالمانه دولت یاغي ایاالت متحده، عرصه را برمردم شریف و مقاوم ایران تنگ 

مشکالت معلول رفتار ظالمانه دشمنان خارجي خصوصاً  کرده و نیزمردم مي دانند درصد باالیي از این

آمریکا است، اما آیا احتکار، اختالس، رشوه خواری، رانت، تبعیض و بي عدالتي و برخورد سلیقه ای 

در اجرای قانون هم معلول تحریم دشمنان است؟ راستي پاسخ این پرسش ها و راه حل اساسي این 

 مشکالت چیست؟

ادها و مشکالت معلول بداخالقي و ناکارآمدی در عرصه سیاست و قدرت عمده فس رسد ميبه نظر 

ی پیش رو همگان را به عزم و اراده استوار در اصالح نظام ها بحراناست. بنابراین برای خروج از 

. عیب بزرگ نظام انتخابات مادر مکانیزم غیرحزبي کنم ميانتخابات، در چارچوب قانون اساسي دعوت 

آن نهفته است، منتخبان مردم تا بهارستان عضو یک لیست ودر بهارستان عضو لیستي دیگرند. رئیس 

و  ها دولتخورند.  و با جناح دیگرفالوده مي گیرند ميجمهور و نمایندگان مجلس از یک جناح رأی 

، این همه معلول نظام معیوب انتخابات شوند ميي طلب کار یگو پاسخمجالس در پایان دوره به جای 

ابالغ فرمودند و  ۱۳9۵ی کلي انتخابات رادر مهرماه ها سیاستاست. در حالي که مقام معظم رهبری 

در تهیه و تصویب قانون انتخابات سهل انگاری شده  دانند مياغلب مسئولین نظام قوانین فعلي را ناقص 

نیزنامعلوم است. اکنون الیحه انتخابات هرچند دیرهنگام به مجلس  و سرنوشت طرح مصوب مجلس

تقدیم شده است، از همه همکاران عزیز به ویژه اعضای کمیسیون شوراها، دوستان شورای نگهبان و 

ی کلي و با لحاظ روح حاکم بر قانون اساسي ها سیاستدر چارچوب  کنم ميوزارت کشور تقاضا 

ند و شجاعانه نظام حزبي و تناسبي را بر مدیریت کشور حاکم کنند تا قانون انتخابات را اصالح کن

دیگر مربوط به تعامل  مسألهشوند.  گو پاسخدولت ها و مجالس و همه ارکان حکومت به جای فرافکني 

وزیر  با دنیا، به ویژه رابطه ایران و آمریکا است. مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در دیدار نخست

تدار و غرور ملي است و نمي تواند مورد حمایت ایراني باغیرت نباشد. استقامت مردم در ژاپن مظهر اق

 ای دارد مقابل یاغي گری دشمنان نیز ستودني است. جمهوری اسالمي در نظام آینده جهاني جایگاه ویژه

شه و روز به روز قدرت فزاینده خواهد داشت، در عین حال باید به این نکته ظریف توجه کردکه ری

 مسألهاختالف ایران و آمریکا از نوع فکری، فلسفي و عملکردی است و برخوردنظامي راه حل این 

به ستوه آوردن  آن هابا ابزار جنگ شبیه خاموش کردن آتش با بیل است. راهبرد  مسألهنیست. حل این 

اما پادزهر راهبرد ایران و سیاست صبربرای فروپاشي از درون است که این آرزو را به گور خواهند برد، 

همبستگي ملي مبتني بر هویت جمعي ایرانیان و پای بندی همگان بر اصول مترقي قانون اساسي  آن ها
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و اسالم ناب محمدی است و از جمله الزامات آن گفتگوی ملي و رفع کدورت ها است. ازهمه 

سپاسگزارم و برای نمایندگان مجلس و سایر شخصیت هایي که به ندای گفتگوی ملي لبیک گفته اند 

حاکمیت فرهنگ گفتگو به جای قهرو خشونت در ایران اسالمي دست همه عزیزان را مي بوسم، 

و اموال مقامات توسط رئیس محترم  ها دارایيفرصت را مغتنم مي شمارم و از ابالغ آیین نامه مربوط به 

ان محترم مجلس بوده است نب و یکي از مطالبات نمایندگجا اینقوه قضائیه که اولین تذکر و سؤال 

رئیسه جدید و کمیسیون ها به ویژه کمیسیون فرهنگي برای  هیأتو ضمن تبریک به  کنم ميتشکر 

معیشت مردم آرزوی توفیق دارم و به روان پاک همه  تأمینتمامي همکارانم در جهت تعالي فرهنگ و 

شهیدان به ویژه شهدای امروز نیک نژاد، اماني، بخارایي و صفارهرندی درودمي فرستم.  والسالم علیکم 

 اهلل و برکاته تو رحم

 

 1398تیرماه  30نطق میان دستور 

 وگوی ملی را به رسمیت بشناسیم به جای پارادایم حذف پارادایم گفت

وگوی نمایندگان مجلس  ت متخلفان و متقلبان از دستبرد به آرای ملت کوتاه شود/ پیشنهاد گفتدس

طرف / انتخابات دوم اسفند مي تواند پرشور و با شکوه برگزار  ایران با مجالس کشورهای هدف و بي

به رسمیت  شود، به شرط آن که از برخورد سلیقه ای پرهیز کنیم / تمام صداهای موجود را در انتخابات

بشناسیم / احتمال جنگ حتي ضعیف مستلزم اقدامات پیشگیرانه است / گفتمان آینده گفتمان نسل 

 جوان خواهد بود / جوانان خود را برای دوره انتقال آماده کنند.

 متن كامل نطق

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ران یادآور قیام سراسری مردم ام تیر در فرهنگ سیاسي معاصر ای ام تیرماه است. روز سي امروز روز سي

است. انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملي به دلیل دخالت نظامیان و دربار به  ۱۳۳۱ایران در سال 

درگیری کشید و منجر به توقف انتخابات به دستور دکتر مصدق شد. مصدق از شاه و دربار درخواست 

شد، شاه نپذیرفت. مصدق استعفا داد. قوام وزیر با کرد تعیین وزیر جنگ مانند سایر وزرا با نخست

به نخست وزیری منصوب شد. مردم با هدایت رهبران « بان را سیاستي دگر آمد کشتي»السلطنه با شعار 

اهلل کاشاني، شاه را وادار به تسلیم، عزل قوام و بازگشت مصدق کردند.  مذهبي و سیاسي ازجمله آیت
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سیاسي و مذهبي همواره منجر به پیروزی و موفقیت  نفعاالقیام مردم در سایه وحدت نخبگان و 

آری به اتفاق، جهان  - حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت»و اختالف موجب شکست.  شود مي

صیانت از حقوق »تیر سالروز تاسیس شورای نگهبان است. فلسفه وجودی این نهاد  ۲6«. توان گرفت مي

 «ملت و تضمین جمهوریت و اسالمیت نظام است

تواند پرشور و  روز برگزاری انتخابات مجلس یازدهم است. انتخابات دوم اسفند مي ۱۳9۸دوم اسفند 

ای در اجرا و نظارت پرهیز کنیم. تمام صداهای  که از برخورد سلیقه باشکوه برگزار شود به شرط آن

 موجود در کشور را در عرصه انتخابات به رسمیت بشناسیم.

از دستبرد به آراء ملت کوتاه کنیم. اگر در پي مبارزه واقعي با فساد هستیم، دست متخلفان و متقلبان را 

اعتنایي به آزادی، خیانت بزرگي به عدالت  است. بي قدرتمبارزه با فساد در عرصه سیاست و  ینتر مهم

نند. ز است. باید بدبین بود نسبت به آنان که در جامعه امروز ایران بدون توجه به آزادی از عدالت دم مي

آنان یا درکي از عدالت ندارند یا صادق نیستند. تورم و کاهش ارزش پول ملي و تشدید فقر در کنار 

گری نمک به زخم مردم پاشیدن است. اما این همه معلول فساد سیاسي است.  نشیني و اشرافي کاخ

ي در رأس امور جای طعنه و توهین به مجلس بگذارید اراده مردم در اداره کشور محقق شود و مجلس به

 تشکیل شود

گری نمک به زخم مردم  نشیني و اشرافي تورم و کاهش ارزش پول ملي و تشدید فقر در کنار کاخ

جای طعنه و توهین به مجلس بگذارید اراده  پاشیدن است. اما این همه معلول فساد سیاسي است. به

لي مردم در اداره کشور محقق شود و مجلسي در رأس امور تشکیل شود. مجلس قوی مانع استبداد داخ

را به « پارادایم گفتگوی ملي»، «پارادایم حذف و رقابت غیرسالم»جای  و استیالء خارجي است به

ها  باخت حذف عبور کردیم. عقالء قوم، مراقب نفوذی -است از بازی باخت ها سالرسمیت بشناسیم. 

نه نکند و خاص هزی جریانس نخوانند. صدا و سیما پول ملت را برای ترویج أباشند و این همه آیه ی

های صدا و سیما برقرار کند. ضمن احترام به پیران عرصه سیاست یادآور  میز گفتگوی ملي را در شبکه

خواهد بود. جوانان خود را برای دوره انتقال آماده کنند. در « گفتمان آینده، گفتمان نسل جوان»شوم  مي

عیف مستلزم اقدامات پیشگیرانه الملل از ظرفیت مجلس استفاده کنیم. احتمال جنگ حتي ض عرصه بین

 ؟کنیم ميطرف را فراهم ن است. چرا امکان گفتگوی نمایندگان مجلس با مجالس کشورهای هدف و بي

خواهم حقوق جامعه  دارم و از مسئوالن محترم مي اجتماعي را گرامي مي تأمینتیر روز بهزیستي و  ۲۵

 بوط به حقوق معلوالن را اجرا کنند.و قوانین مر تأمینبهزیستي را بیش از پیش  سازمانهدف 
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در مقابله به مثل  انرفتار غیرقانوني استعمار پیر را در توقیف کشتي ایراني محکوم و اقدام سپاه پاسدار

 گویم و برای همه رزمندگان مقاومت آرزوی توفیق دارم./ را تبریک مي

 1398مهر  7 کشنبهیچهارم،  ینطق نوبه ا

 بر كشور ینید یبر حاكم بودن مردم ساالر دیتاك 

اجرای کامل قانون اساسي و بازنگری در تفسیر آن / موضوع شفافیت ریشه در عدم شفافیت نظام 

انتخابات دارد / انتخابات به مثابه گفتگوی بین مردم و حاکمیت است. هر دو طرف باید به آداب گفتگو 

ر دستور کار قرار دهید / به مداخالت دستگاه ها و نهادهای پایبند باشند / مبارزه با فساد سیاسي را د

مختلف در اقتصاد پایان دهید / در عرصه بین المللي بر گفتمان مقاومت برای صلح تاکید کنیم./ برای 

مبارزه واقعي با تبعیض، فقر و فساد، باید با ریشه های فساد مبارزه کرد و برای مبارزه ریشه ای با فساد، 

آزادی  "، "اصالح قوانین گمرکات "، "اصالح نظام مالیات به نفع مستضعفین "، "اقتصادآزادسازی "

را در دستور کار خود قرار  "مبارزه با فساد سیاسي"و از همه مهم تر  "سوت زنان، احزاب و رسانه ها

 باید عنایت ویژه ای هم به سیاست "بازدارندگي"/ وزارت امور خارجه ما در کنار سیاست  "دهیم

 داشته باشد. "بازشناسي"

 متن كامل نطق

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

در چهارمین نطق نوبه ای خودم، در چهارمین سال حضور در خانه ملت به چند نکته مهم اشاره مي  

 کنم:

مهم ترین دستاورد انقالب اسالمي نفي استبداد داخلي و استیالء خارجي است، اینک سال ها است  .۱

که مردم ساالری دیني بر این کشور حاکم است و مردم ایران خود برای سرنوشت خویش تصمیم 

سال های  ی ندارد این در حالي است که درتأثیرمي گیرند و اراده قدرت های خارجي در انتخاب ما 

بل از پیروزی انقالب اسالمي ابرقدرت ها برای ما وزیر و وکیل تعیین مي کردند، بیاییم قدر این ق

اما فراموش نکنیم که  "إِنَّ عَذَابِي لَشَدِید   تُم وَلَئِن کَفَر  لَأَزِیدَنَّکُم لَئِن شَکَرتُم "نعمت را بدانیم که 

ل، آزادی، عدالت، جمهوریت و اسالمیت نسل ما بر اساس شعارها و آرمان های بلندی چون استقال

و کرامت انسان به امام خویش لبیک گفت، با خودمان صادق باشیم، آیا وضع موجود همان وضع 

 مطلوب انقالب اسالمي است؟
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قانون اساسي خون بهای شهیدان و میثاق ملي ما است، این قانون محصول تفقه فقها و بهره گیری از  .۲

ه کشور ها است، اجرای کامل همه اصول قانون اساسي و بازنگری در آخرین دستاورد بشر در ادار

تفسیر آن مهم ترین راه برون رفت از معضالت سیاسي و فرهنگي امروز جامعه ایران است، بنا بر این 

ای خود در ولیت هئبیاییم از صدر تا ذیل، قانون را فصل الخطاب بدانیم و هر کس به اختیارات و مس

 .باشد قبال قانون متعهد

متاسفانه سال ها است که اختالفات و تنازعات سیاسي از مرز منافع حزبي و جناحي عبور کرده و   .۳

نیروهای انقالب به حذف و تخریب رقیب اختصاص پیدا کرده است،  بخش قابل توجهي از ظرفیت 

که دغدغه امروز اقشار مختلف جامعه است، ریشه در عدم  "شفافیت"از سوی دیگر موضوع 

هم صدا با بسیاری از عقالی قوم پیشنهاد مي کنم،  جبهه های  فیت در نظام انتخابات دارد، شفا

دهي شوند و با بررسي هم زمان طرح و الیحه انتخابات، سازمانمختلف سیاسي در چند حزب بزرگ 

 اساس اصالح کنیم، به ویژه آن که اکنون هیچ شائبه نفع و ضرری متوجه نظام انتخابات را بر این 

 نمایندگان این دوره نیست.

گزار قرار  تأثیرطي سه سال گذشته مورد استقبال بسیاری از شخصیت های  "گفتگوی ملي" طرح  .4

، ضمن تشکر از شود ميگرفت، در حال حاضر دو جلسه منظم در مجلس و خارج از مجلس تشکیل 

نظران و دلسوزان  عزیزاني که در این زمینه پیش قدم شده اند از همه احزاب، جناح ها، صاحب

گفتگوی  "م که بجای قهر و خشونت به راه حلخواه ميکشور به ویژه نمایندگان محترم مجلس 

های  جریانبپیوندند، گفتگوی ملي در پي یافتن حداقل وجوه اشتراک برای گفتگو است. همه  "ملي

یشت مردم تاکید سیاسي کشور بر مبارزه با فساد تاکید دارند. همه ی دلسوزان کشور بر بهبود مع

ای به  مسألهما نمایندگان ، دولتمردان ، سیاسیون و دلسوزان کشور در مواجهه با هر  شود ميدارند، ن

منازعات بي حاصل مشغول باشیم و مردم درگیر مصائب و مشکالت عدیده باشند، با گفتگوی ملي 

ي کند اصالح طلب برای حل این مشکالت راه حل بیابیم. برای دشمن خارجي مشترک تفاوتي نم

 "گفتگوی ملي"رییس جمهور باشد یا اصولگرا ، دشمنان ما با ایران متحد و پیشرفته دشمنند و ما با 

شویم. با گفتگوی ملي دیگر جناح ها بر سر منافع ملي  آن هامي توانیم مانع تعبیر خواب های آشفته 

احي. اصل بر ارتقاء منزلت تعارض پیدا نمي کنند. اصل بر منافع ملي است نه جن دیگر یکبا 

اجتماعي است نه تخفیف آن. اصل آن است که اگر جایي رقابتي هست بر مبنای اصول مصرح قانون 

ه باشند تا همه از نتیجه ها محترم شمرده شوند، فرصت رقابت برابر داشت جریاناساسي باشد. همه 

 شنود باشند.رقابت خ
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گفتگویي معنا دار بین مردم و حاکمیت است، هر دو  برگزاری انتخابات رقابتي و شفاف، به مثابه .۵

 حد مشارکت با اسفند دوم انتخابات طرف این گفتگو باید به آداب و اخالق گفتگو پایبند باشند، 

باشد، قهر با صندوق رای به نفع هیچ  "گفتگوی ملي "کثری مي تواند مظهر وفاق و همدلي و نمادا

کس نیست، دود آن به چشم مردم خواهد رفت اما کساني که مردم را به مشارکت حد اکثری دعوت 

با مي کنند باید لوازم آن را نیز برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فراهم کنند، اگر مردم 

اما حاکمان و منتخبان ملت و رهبران احزاب  صندوق رای قهر کنند هزینه آن را خود باید بپردازند، 

و جناح های سیاسي باید تاوان سنگین تری بپردازند، عمل نکردن به وعده ها، بي خاصیت نشان 

ا به بي برای دولت و اهانت به مجلس، مردم ر دادن رای مردم، ایجاد مزاحمت رسمي و غیر رسمي 

تفاوتي مي کشاند. دفاع رییس مجلس از کیان مجلس قابل قدرداني است اما برخي محافل بدانند با 

 توهین و تخریب مجلس تیشه به ریشه مردم ساالری دیني مي زنند.

شورای عالي هماهنگي اقتصادی قوا با هدایت های مقام معظم رهبری و همدلي همه ارکان   .6

یم ظالمانه دولت آمریکا را مهار کرد که قابل ستایش است اما انتظار مي ناشي از تحر بحران نظام، 

مداخالت اقتصادی دستگاه های دولتي و حکومتي را سامان دهي کند. و نهادهای  رود این شورا 

خدماتي و اجتماعي مانند وزارت رفاه، بنیاد شهید، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایي فرمان 

شاهد اجرای طرح  چنان همنهادهای حکومتي را از بنگاه داری نجات دهد، متاسفانه  امام و سایر

هایي هستیم که امنیت سرمایه گزاری را دچار آسیب کرده، ضروری است در شرایط جنگ اقتصادی 

از اجرای شتابزده طرح های جدید قبل از بازسازی اعتماد عمومي که مي تواند موجب آشفتگي و 

خته ی سرمایه های سرگردان و ایجاد آسیب های جدی در سایر بخش ها گردد هجوم افسار گسی

خودداری شود، وزارت رفاه هرچه سریع تر قانون قطع یارانه دهک های باال را به نفع دهک های 

ند، از ما عدالت خواه ميپایین اجرا کند، کارگران، کشاورزان، کارمندان و پیشه وران از ما صدقه ن

ز ظرفیت های عمومي لتي علي وار که همگان را از امکان برابر در بهره مندی اند، عداخواه مي

 .برخوردار سازد

کاهش تعداد و افزایش امضاهای حساب های قوه قضاییه قانع کننده نیست، اگر روزی بر اساس  .۷

اضطرار حسابي افتتاح شده معلوم نیست این اضطرار هم چنان ادامه داشته باشد، ضمن این که در 

 اضطرار کنند. ائط تحریم ظالمانه دشمن ممکن است همه دستگاه ها ادعای شر

تاکید مي کنم، ما جنگ  "مقاومت برای صلح "در عرصه بین المللي و روابط خارجي بر گفتمان .۸

طلب نیستیم و از جنگ استقبال نمي کنیم، ما مقاومت مي کنیم، بنیه دفاعي خود را تقویت مي کنیم، 
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در کنار ملت های تحت  رضي تا پای جان از ایران اسالمي دفاع مي کنیم، در صورت هر گونه تع

حمایت مي کنیم، مقاومت در برابر جنگ طلبان را اولي بر مقاومت  "جبهه مقاومت"ستم هستیم و از 

در حین جنگ مي دانیم، اما در عین حال راه مذاکره و ارتباط با سایر ملل را بر خود نمي بندیم، .باید 

شت تهدیدها در عرصه بین الملل بجای ممانعت از جنگ و خشونت ممکن است موجب توجه دا

افزایش خصومت ها شود. در خاتمه به پیشگاه شهیدان کربال عرض ادب مي کنم و در هفته دفاع 

مقدس یاد و نام همه شهیدان و ایثارگران به ویژه شهیدان هفتم مهر باالخص استاد شهیدم سید 

اد را گرامي مي دارم و دست همه سربازان و پاسداران دین و وطن را مي عبدالکریم هاشمي نژ

 بوسم. 
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 ش دومبخ

 های فعالیت 

 فرهنگی
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 متمركز شد. یفرهنگ نظارت بر متولیان یرو چهارم برسال احمد مازنی در  یفرهنگ یها تیفعال

برای ریاست كمیسیون فرهنگی نامزد نشد و از علی مطهری حمایت كرد اما در  او در سال چهارم

باز مانده  مجلسنتیجه عدم همکاری اعضاء اصولگرای این كمیسیون، مطهری كه از نائب رئیسی 

مازنی در كمیته فرهنگ، هنر  بود با اختالف یک رأی كمیسیون فرهنگی را به جعفرپور واگذار كرد.

ی را امور ارجاع ریو تفحص ها و سا قیت، تحقسؤاال ح،یطرح ها و لوا یبررس و رسانه تالش كرد

ت و تذكراتی را خطاب به سؤاالاو در ادامه اقدامات نظارتی  چنین همدر دستور كمیته بگذارد. 

ی را دست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیموزارت  چنین هموزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

تی از سؤاالبخشی از مطالبات ورزشی جوانان و بانوان را در قالب  چنین هممطرح كرد. مازنی 

ی او در حوزه فرهنگ را ها فعالیتوزیر ورزش و جوانان مطرح و پیگیری كرد. در این بخش اهم 

 می خوانیم.

 

 كمیته فرهنگ، هنر و رسانهگزارش 

را عهده دار کمیته فرهنگ، هنر و رسانه  استیر همانند سه سال قبل نیز در سال چهارم يمازن احمد

و  يامور ارجاع ریها و سا و تفحص قیت، تحقسؤاال ح،یو لوا ها طرح يبررس یبرا این کمیته بود؛

دستور است که  کرده برگزارجلسه  ۱۱صاحب نظران  گریو د یياجرا نیمشورت با مسئول چنین هم

 :شود ميارائه  ریبه شرح زآن  جلسه های

رشته تئاتر  النیاشتغال فارغ التحص  که مقرر شد؛ مربوط به حوزه تئاتر دانشجویي بررسي مسائل .۲

الزم  یها ينیب شیپ یيتئاتر دانشجو ازیاعتبارات و امکانات مورد ن یبراو  ردیمورد توجه قرار گ

 های ظرفیت و بودجه ، انساني سرمایه قالب درمرتبط  های دستگاه چنین هم. ردیصورت گ

 .از تئاتر دانشجویي حمایت کنند زیرساختي و ساختاری

که  درصد بلیط اجراهای صحنه ای و کنسرت( ۱۰) ۱۳9۸قانون بودجه سال  9بررسي بند م تبصره  .۳

نظرات  افتیبرنامه و بودجه همراه با در سازمان يمقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگ

 .کنددولت و مجلس اقدام  قیاز طر مذکورلغو بند  ایدر مورد اصالح  يقیصنوف مربوط به موس

 اصالح که مقرر شد با ی فرهنگي بنیاد شهید و امور ایثارگرانها فعالیتاستماع گزارش عملکرد  .4

 مجلس اجتماعي کمیسیون عضو دو خصوص در ایثارگران به رساني خدمات جامع قانون 6۳ ماده
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 کمیسیون از عضو یک شهادت و ایثار فرهنگ توسعه و ترویج عالي شورای در اسالمي شورای

 شود. پیشنهاد اجتماعي کمیسیون از عضو یک و فرهنگي

که مقرر شد؛  بررسي گزارش مرکز پژوهش ها در مورد نگهداری حیوانات در منزل و انظار عمومي .۵

و به  ياصل ونیسیبه عنوان کم یيو قضا يحقوق ونیسیکه به کم یآزار وانیح تیطرح ممنوع

و  ياصالح یشنهادهایو پ يارائه شده است. بررس يفرع ونیسیبه عنوان کم يفرهنگ ونیسیکم

است و امکان  امدهین یآزار وانیح تیکه در طرح ممنوع یموارد یبرا در متن اعمال شود. يلیتکم

 . ارائه شود يقانون دیوجود ندارد، طرح جد آن هااضافه کردن 

با وجود ارائه که مقرر شد  تباری هنراستماع گزارش برنامه ها و گزارش مسئولین صندوق اع .6

 دیس نیحس دیس یارائه نشد و الزم است دو هفته بعد مجددا آقا يالعات کافطگزارش عملکرد، ا

در  یفکر تیمالک حهیال که اینبا توجه به  تر ارائه دهند. قیو دق شتریب اتییبا جز يزاده گزارش

صندوق  نیاست مسئول يدر حال بررس يفرهنگ ونیسیاز جمله کم يو فرع ياصل یها ونیسیکم

 که اینبا توجه به  چنین هم ارسال کنند. يفرهنگ ونیسیاعتبارات هنر موارد را در اسرع وقت به کم

 یاز اعضا يکی تیعضو شود مي شنهادیصندوق اعتبارات هنر ندارد پ تیبر فعال يمجلس نظارت

 .ردیصندوق قرار گ یهیأت امنا بیمجلس در ترک يفرهنگ ونیسیکم

های مردم نهاد و مسئولین  با حضور اعضاء تشکل بررسي نحوه حمایت فرهنگي از قربانیان ترور .۷

 انیقربان یخانواده ها میو تکر يفرهنگ یها تیاز فعال تیموضوع بودجه حماکه مقرر شد  ذیربط

 .و ارائه شود هیته شنهادیبودجه پ يترور در فصل بررس

 و تصویب آن در کمیسیون فرهنگي. صنفي هنرمندان ایران سازمانطرح  و تصویب بررسي .۸

 

 99در سال  ییبودجه تئاتر دانشجو فیرد جادیا شنهادیپ

یکي از موضوعات مهمي که مازني پیگیری آن را در اولویت قرار داده بود موضوع حمایت از هنر تئاتر 

 انجامی نخست تا سال سوم مجلس دهم دیدارها و گفتگوهایي با اعضای خانه تئاتر ها سالبود. در 

ها به تماشای تئاترها نشست و از نزدیک با  ها و تماشاخانه گرفت و عالوه بر این با حضور در سالن

 بودجه ردیف ایجاد ایبرعوامل و هنرمندان گفتگو کرد و ضمن حمایت از هنرمندان عرصه تئاتر کشور 

با هدف حمایت از این هنر فاخر اقدام کرد که توضیحات او را در گفتگو با  99 سال در دانشجویي ترتئا

 رسانه ها مي خوانیم؛ 
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با  يفرهنگ ونیسیفرهنگ، هنر و رسانه کم تهیبا اشاره به جلسه کمدر گفتگو با رسانه ها  ياحمد مازن

 یيو دوم تئاتر دانشجو ستیگفت: پس از شرکت در جشنواره ب یيتئاتر دانشجو رانیو مد فعاالن

و سطح  يالملل نیو ب يداخل طحدر س یزیر و برنامه دندیدر آن خوش درخش انیمشاهده شد که دانشجو

و  یياز تئاتر دانشجو تیجشنواره بحث حما نیا هیبود و در حاش انتظار شده فراتر از حد ارائه یکارها

فرهنگ،  تهیدر مجلس برگزار شود. جلسه کم يکشور مطرح و مقرر شد نشست یا هرابطه آن با تئاتر حرف

از معاونت  يدر همان راستا برگزار شد و مسئوالن یيدانشجو فعاالنبا  يفرهنگ ونیسیهنر و رسانه کم

مجلس و مسئوالن مربوط در دانشگاه تهران  یمرکز پژوهش ها ،يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یهنر

در بودجه سال  یياز تئاتر دانشجو تیحما فیرد کی جادیا شنهادیجلسه حضور داشتند. پ نیدر ا زین

موضوع را در فصل  نیو وزارت علوم ا يمطرح و بنا شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 99

 کنند. یریگیپ يسینو بودجه

 تیشتغال جمعجامعه، ا یها و ارزش يو مل ينیمتناسب با فرهنگ د یيدر تئاتر دانشجو یآثار دیتول

 گریاز د يفرهنگ های دستگاه يسازمان یها در پست آن هارشته تئاتر و استفاده از  النیالتحص فارغ

 .جلسه مطرح شد نیبود که در ا يمباحث

 

 مطالبات جامعه ورزشی كشورپیگیری 

 یاسالم یجمهور کیالمپ یمل تهیاز كم کیپارالمپ یمل تهیقانون انتزاع كم ییاجرا نامه نییآپیگیری  .1

 تهیقانون انتزاع کم یياجرا نامه نییآ"پیگیری مطالبات جامعه ورزشي کشور موضوع  جریانمازني در 

 ریبه وز یتذکررا در دستور کار قرار داد و در  "ياسالم یجمهور کیالمپ يمل تهیاز کم کیپارالمپ يمل

 کیالمپ يمل تهیاز کم کیپارالمپ يمل تهیقانون انتزاع کم یياجرا نامه نییچرا آ پرسید که ورزش و جوانان

الزم به یادآوری است قانون مذکور در مجلس دهم با تالش  د؟یو ابالغ نکرد هیرا ته ياسالم یجمهور

 کمیسیون فرهنگي به تصویب رسید.

 ها ورود بانوان به ورزشگاه .2

خواست به این از او ؛ ها ورزشگاهورزش و جوانان در ارتباط با ورود بانوان به  ریبه وز یتذکردر 

 مطالبه توجه داشته باشد.
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از مطالبات زنان و دختران حضور در  يکی»آمده است:  فر يخطاب به سلطان ياحمد مازن يدر تذکر کتب

 نیب يشده و تحقق آن مستلزم هماهنگ رانیبه مطالبه عموم مردم ا لیمطالبه تبد نیست. اها ورزشگاه

است زنان و مردان  يهیبدوزارت محترم ورزش و جوانان است. تیریبا مد يمتول یها سازماننهادها و 

طلب  رانیا ياسالم یو مقررات جمهور نیو قوان يشرع نیمطالبه را در چارچوب مواز نیا نیزم رانیا

مطالبه اقدام  نیا تأمیننسبت به  رود يانتظار م ربط یذ های دستگاه ریمحترم و سا ریکنند. لذا از وز يم

 .«مینشو رانیا بالفوت تیمحروم انایو اح فایف یارهاکنند تا شاهد هشد

 

 یفرهنگ یو تفحص از عملکرد دو باشگاه ورزش قیگزارش تحق .۳

نیز از مطالبات جامعه ورزشي کشور  يفرهنگ يو تفحص از عملکرد دو باشگاه ورزش قیتحقموضوع مهم 

بود. این موضوع در زمان ریاست احمد مازني در کمیسیون فرهنگي مجلس شورای اسالمي به نتیجه رسید. 

 و منابع از تفحص و تحقیق مجاان بر مبني اسالمي شورای مجلس محترم نمایندگان درخواست پیرودر واقع 

 سال ۱۰ در جوانان و ورزش وزارت هب هوابست ورزشي – گيهنفر های شرکت مدیریت نظام و مصارف

 تفحص و تحقیق هیأت اعضای احکام صدور و مجلس نمایندگان توسط درخواست این تصویب و هگذشت

 آئین قانون(  ۲۱۲)  ماده اجرای در ایيهن گزارش تفحص، و تحقیق این مجاان و ۱۳9۷تیرماه  ۲4در تاریخ 

 شد. و در صحن علني قرائت آماده شورای مجلس داخلي هنام

 :بود لیو تفحص به شرح ذ قیتحق یمحورها

 آن ها تأمینو محل  ریسال اخ ۱۰دو باشگاه در  یدرآمدها -۱

 آن هاو محل  ریسال اخ ۱۰دو باشگاه در  یها نهیمصارف و هز -۲

 ریسال اخ ۱۰در  آن ها لیدو باشگاه و دال يالملل نیو ب يمل یها مهیجر -۳

 آن ها يو مال یادار یها نامه نیدر دو باشگاه و آئ یو راهبر ينظارت ساز و کار -4

 آن هاها و سوابق  و سازوکار و شاخصه میدو ت یو انتصابات ستاد يسازمان راتییتغ -۵

در امور و اصالح  لیو تسه تختیعملکرد دو باشگاه مطرح پا تیموارد فوق با هدف کمک به شفاف يبررس

 يو تفحص با موانع قیتحق نیا مانجادر  هیأتشده است. الزم به ذکر است،  انجامدو باشگاه  نیساختار ا

ورزش و  وزارت یکار، عدم همکار مانجا یعدم اختصاص بودجه متناسب و امکانات الزم برا چون هم
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دو باشگاه،  یالزم در اطالعات ارائه شده از سو تیو عدم وجود شفاف يجوانان در ارائه اطالعات درخواست

 مواجه بود.

 

 هییاز منکر به قوه قضا انیاز آمران به معروف و ناه تیقانون حما یاجرا گزارش ارجاع .4

از منکر به  انیاز آمران به معروف و ناه تیقانون حما یدرباره نحوه اجرا يفرهنگ ونیسیکم گزارش

 ارجاع شد. هییقوه قضا

قانون  یدر خصوص اجرا يفرهنگ ونیسیگزارش کم ،ياسالم یمجلس شورا خرداد4 يدر جلسه علن

 یتقاضا يدر پ ونیسیکم نیا یسخنگو خواه یاز منکر توسط آزاد انیاز آمران به معروف و ناه تیحما

 قرائت شد. يداخل نامه نییآ ۲۳4اعمال ماده  یبرا ياسالم یمجلس شورا ندهینما 44

شده است که بعد از قرائت  هیته یبند و جمع مسألهطرح  ،يگزارش در سه بخش مستندات قانون نیا

حاضر در  ندهینما ۲۲9ممتنع از مجموع  یرا ۸مخالف و  یرا ۱4موافق،  یرا ۱۷۱با  ندگانیآن نما

 ارجاع شود. هییگزارش به قوه قضا نیموافقت کردند که ا ياسالم یمجلس شورا

 است: ریگزارش به شرح ز نیا متن

 :ياول مستندات قانون بخش

 ۱۳94.۱.۲۳از منکر مصوب  انیاز آمران به معروف و ناه تیقانون حما _۱

و  ۱۳94.9.۸از منکر مصوب  انیاز آمران به معروف و ناه تیقانون حما یيدستورالعمل اجرا _۲

از آمران به معروف و  تیگزارش قانون حما نی)منظور از قانون در ا ۱۳94.9.۲۸ يو ابالغ ۱۳94.9.۲۲

از منکر  يگزارش ستاد امر به معروف و نه نیو منظور از ستاد در ا ۱۳94.۱.۲۳از منکر مصوب  انیناه

 است(.

 بخش دوم:

 :مسألهطرح 

اعمال  یتقاضا ،يدرخواست يط ياسالم یمجلس شورا ندگانینفر از نما 44تعداد  ۲۲/9/۱۳96 خیدر تار

از  انیاز آمران به معروف و ناه تیحما»قانون  یدر خصوص عدم اجرا ،ينامه داخل نیآئ ۲۳6ماده 
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ن درخواست، یا۲6/9/۱۳96 خینامه، در تار نیکردند و پس از آن مطابق آئ سهیرئ هیأت میرا تقد« منکر

 آن ها یبند میبا استخراج احکام قانون و تقس ون،یسیارجاع شد. کم يفرهنگ ونیسیبه کم ،يبررس یبرا

 یربط ارسال و نحوه اجرا یذ های دستگاهو  ها زمانسااحکام را به نهادها،  ،یبر اساس دستگاه مجر

 .کردرا استعالم  آن ها

و کارشناسان،  رفتیتک تک مواد قانون صورت پذ یبرا يکارشناس يابیپاسخ ها، ارز افتیاز در پس

 کردند. نییناقص آن را تع یا اجرایعدم اجرا  ،يحکم قانون یاجرا

تعداد از  نیداشته است. ا يحکم جنبه اجرائ ۲۳قانون،  نیحکم استخراج شده از مواد ا ۵۱مجموع  از

 های دستگاهقانون )اعم از نهادها،  ۱9مذکور در ماده  «ستاد»عضو  يحقوق تیشخص ۱۷احکام مرتبط با 

 است.« قانون»عضو مرتبط با  ریدستگاه غ ۷( و ياشخاص حقوق ای ياجرائ

 سوم بخش

 کند: ياعالم م يفرهنگ ونیسیکم یبند جمع

قانون و  ۲۱موضوع حکم ماده  رویاز منکر )پ يبر اساس گزارش ستاد امر به معروف و نه. ۱

مرتبط با قانون( و گزارش  یدستگاه ها یگزارش ها افتیستاد به عنوان مرجع در نیا نییتع

از آمران به معروف و  تیقانون حما 9تبصره متناظر تبصره ماده  ،یيو دارا یوزارت امور اقتصاد

 ينیب شیآن پ یبرا یدرآمد فیکشور درج نشده و رد انهیمنکر، در قانون بودجه سال از انیناه

 .خود را اجرا نکرده است فی، تکل«برنامه و بودجه سازمان»نشده است. لذا 

قانون را ناقص  ۱۰مذکور در ماده  فیتکل ما،یصدا و س سازمان، «ستاد» ی. مستند به گزارش ها۲

 نیمستضعف جیبس سازمانو  یو فناور قاتیاز وزارت علوم، تحق چنین همداده است.  انجام

 نشده است. افتیدر يحکم قانون نیدر خصوص ا يگزارش

 یبر آگاه ساز يخود مبن فیبه تکل يفرهنگ و ارتباطات اسالم سازمان. وزارت امور خارجه و ۳

قانون(،  ۱۲)مذکور در ماده  يشؤون اسالم تیو مقررات و رعا نینسبت به قوان ياتباع خارج

 عمل نکرده اند.

قانون موظف به  يدستورالعمل اجرائ ۲کشور مطابق ماده  يو استخدام یامور ادار سازمان. 4

، «ستاد»الزم بوده است؛ لکن مستند به گزارش  يلیتفص التیو تشک يسازمانساختار  بیتصو
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 يقانون فهیتا به حال به وظ سازمان نی، ا«ستاد» سیآن توسط رئ دییساختار و تأ هیرغم ته يعل

 اجرا نشده است. يمقرره قانون نیو ا کردهخود عمل ن

مکلف بوده است که گزارش عملکرد « قانون» ۱6از منکر در ماده  ي. ستاد امر به معروف و نه۵

حکم قانون، ناقص اجرا  نیسه گانه ارسال کند. ا یو قوا یبه مقام معظم رهبر انهیخود را سال

 ۲۲در ماده « ستاد» چنین همعمل نکرده است.  انهیخود به طور سال فیشده است و ستاد به تکل

از منکر گزارش عملکرد خود را به  يامر به معروف و نه یایمکلف بوده است در هفته اح ن،قانو

ماده  ۲وضوع تبصره م ینشده است. برا انجام زیحکم ن نیمجلس ارسال کند. ا يفرهنگ ونیسیکم

 نشد. افتیستاد در یحکم از سو نیا یاز نحوه اجرا يگزارش زین ۱۷

 نشد. افتیدر نیمستضعف جیبس سازمان یاز سو يقانون، گزارش ۱۷. در خصوص حکم ماده 6

فرهنگ و ارتباطات  سازمان ثارگران،یو امور ا دیشه ادی، بن«ستاد» ی. مستند به گزارش ها۷

برنامه و  سازمان ،یو گردشگر يدست عیصنا ،يفرهنگ راثیم سازمانها،  یشهردار ،ياسالم

 ،ياسالم غاتیتبل سازمان ه،یعلم یسابق(، حوزه ها یزیو برنامه ر تیریمد سازمانبودجه کشور 

وزارت آموزش و پرورش،  ،یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ه،یقوه قضائ ما،یو س اصد سازمان

به  ،يانتظام یرویوزارت اطالعات، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ن

قانون را به  ۲۱خود موضوع حکم ماده  تیموضوع قانون، گزارش فعال ياجرائ های دستگاهعنوان 

 نداده اند. انجامخود را  يقانون فیو تکل د، ارائه نکرده ان«ستاد»

بند، من  ۷ نیمذکور در ا یدستگاه ها شود ميمشخص  ،يافتیدر یگزارش ها يبا بررس بیترت نیبد

 انجامنداده، ناقص  انجامرا  يشده، حکم قانون انیاز منکر، در موارد ب يجمله ستاد امر به معروف و نه

 ،يفرهنگ ونیسیدر پاسخ به استعالم کم ایبر گزارش به ستاد و  يمبن يقانون فهیرغم وظ يعل ایداده و 

شمول موارد مذکور در صدر ماده  ونیسیکم بیترت نیارائه نکرده اند و بد ونیسیاز اجرا به کم يگزارش

 داند. يدستگاه ها را وارد م نیا یمجلس برا ينامه داخل نیآئ ۲۳6

 يفرهنگ ونیسیکم سیرئ يمازن احمد
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 یمحترم فرهنگ و ارشاد اسالم ریوز از نمایمشکوک در س یها هیسرما درباره یاحمد مازن سؤال .5

در سینما موجب نگراني مردم به ویژه اصحاب فرهنگ و هنر شد.  شویي پولورود سرمایه مشکوک و 

الي را به شرح زیر از وزیر فرهنگ ؤاحمد مازني برای صیانت از ساحت سینما و هنرمندان این حوزه س

 و ارشاد اسالمي مطرح کرد:

بهانه که  نیرا با ا نماهایس ياز افراد تند رو تالش شد تمام يسط برخانقالب، تو یروزیهنگامه پ در"

در  نمایس تیاز اهم قی)ره( با درک عم ينیببرند. اما امام خم نیاست از ب ياز مظاهر غرب زدگ يکی

 شود ميمشخص  جا ایندر نگاه حضرت امام از  تیاهم نی. استادندیهنر ارزشمند ا نیا بیمقابل تخر

در  رانیپس از ورود به ا ۱۳۵۷خود در روز دوازده بهمن سال  یها يسخنران ینتر مهماز  يکیکه در 

جمالت را فرمودند :  نیگرفتند و ا يموضع شفاف نمایحساس درباره س طیو در آن شرا (س)بهشت زهرا

با تجدد؟ با مراتب تجدد؟  میدمخالفت کر ي. ما کمیما با مرکز فحشا مخالف م،یستیمخالف ن نمایما با س"

 "مردم باشد نیا تیمردم، در خدمت ترب نیدر خدمت ا دیاز مظاهر تمدن است که با کىی نمایس

 نیهم ونیوجود دارد مد نمایامروزه در کشور ما هنر س که این نایقی( و ۱۵،صفحه  6امام ، جلد  فهی)صح

با درک  زین ی)ره( مقام معظم رهبر مام. پس از ارتحال حضرت استا نماینگاه روشن امام نسبت به س

که  یا ژهیو گاهیبوده اند.جا رانیا نماگرانیو س نمایس يواره حام که نسبت به هنر دارند هم یيباال

 ختهیفره نماگرانیس یو هنر واال تیسطوح دارد و خالق نیدر باالتر نماینسبت به س ياسالم یجمهور

متفکر، پاک و اخالق محور که با نگاه  یينماین به عنوان سما در جها ینمایسبب شد که امروز س يرانیا

را  يالملل نیارزشمند ب زیهنر جوا نیافتخار ا ینگرند شناخته شود و با فتح قله ها يبه مسائل م يانسان

 . اوردیخود به ارمغان ب هنانیهم م یبرا

قرار دارد  یياست و در گروه هنرها يو منابع مال يانسان هیبقا وابسته به سرما یبرا نمایصنعت س هنر،

 تأمین یساز لمیف یها يتوسط کمپان ایها  هیسرما نیا ایباشد. در دن يم نهیآن ها پر هز دیکه تول

که جنبه  یيها لمیف ای ودهند  يادامه م دیبه چرخه تول لمیکه با درآمد و سود حاصل از فروش ف شود مي

کشورها  يمل ینمایس يبه نوع اینتوانند به سود برسند  شهیدارند و ممکن است در گ یشتریب یهنر

بتوانند  قیطر نیشوند تا از ا يها برخودار م توسط دولت یشتریب یماد تیشوند و از حما يمحسوب م

 یبرا ازیمورد ن هیسرما یساز لمیف یها ينبود کمپان لیبه دل رانینروند. در ا نیو از ب داکنندیادامه پ

مانند  يبخش خصوص ایو  شود مي تأمین يدولت یها سازمانتوسط نهادها و  ای لمیف کیساخت 

رسد اگر به اقتصاد  يکنند. به نظر م يم یگزار هیپروژه ها سرما نیو اشخاص در ا ها بانک، ها شرکت
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حوزه  نیحال نظارت شود ا نیو در ع ردیگ رتتوجه الزم صو نمایفرهنگ و هنر از جمله اقتصاد در س

کمک کند. اما  زیرونق کسب و کار به اقتصاد کشور ن قیاز طر يتواند عالوه بر ارائه خدمات فرهنگ يم

 نیصورت گرفته در ا یها یگذار هینسبت به سرما زینظارت الزم ن نمایبه اقتصاد س يدر کنار کم توجه

 . شود ميهنر، صنعت ن

 ریوز یآقا جناب

وارد شده  نمایمشکوک به س یها هیافراد و سرما يکه برخ شود مي دهیشن یاخبار ریاخ یها سال يط 

 يبازم ۱۳9۲سال  لیموضوع به اوا نیکرده اند. شروع ا یگزار هیپروژه ها اقدام به سرما ياند و در برخ

 لمیآمد ف انیبه م یينمایس لمیگزار چند ف هیبه عنوان سرما يبار نام بابک زنجان نیاول یگردد که برا

ها تحت عنوان شرکت  یگزار هیسرما نیا "نقش و نگار"، "زدهیس "، "کس چیکجا ه چیه"مانند  یيها

امر در  نیاست. ا يمجموعه بابک زنجان ریز یها شرکتاز  يکیکه  رفتیپذ يصورت م لمیف نتیسور

 هینوع سرما نیبا ا عروفم الیسر کیکرد و  دایادامه پ زین یساز الیو حوزه سر يخانگ شیشبکه نما

اقدام به  "شهرزاد" الیدر سر یرضو یهاد دیس یبا همکار يبه نام محمد امام يشد و شخص دیها تول

 يم هین و بانک سرما ایفرهنگ رهیمتهم پرونده صندوق ذخ شانینمود که مشخص شد ا یگزار هیسرما

 باشند.

 دایراه پفجر  لمیمشکوک داشتند به جشنواره ف يکه منابع مال یينمایس لمیها چند ف الیسر نیا از پس

 نیمن از ا"داروغه زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران عنوان کرد :  یجشنواره فجر آقا ریکردند که دب

 يهرگونه اطالع کنم ميکل کشور درخواست  يو دادستان هیکنم و از قوه قضائ يفرصت استفاده م

کردند  یگذار هیسرما نمایدارند و در س يکه پرونده قضائ يکسان ایمشکوک قطعا  یها هیدرباره سرما

مشکل دار اجازه  یها لمیبرخورد خواهند کرد و ف یينمایس سازمان. وزارت ارشاد و ندیبه ما بگو

 "نخواهند کرد. دایپ شینما

 یيویراد یدادستان وقت تهران در مصاحبه ا یدولت آباد یعباس جعفر یموارد آقا نیاز طرح ا پس

 شویي پول نمایدر حوزه س یعده ا که این"گفت:  نمایمشکوک در س یها پولدرباره  يسؤالدر پاسخ به 

 فرخواستیپرونده در دادسرا مفتوح است و منجر به ک نیچند که اینکما  م،یکن يم دییکنند را تأ يم

 نیمصداق آن در ا ینتر مهم. میهست گرید یپرونده ها یبرا يلیتکم های شده است، اما منتظر گزارش

 نیشد و منحصر به ا دیبود که تول يمعروف يخانگ الیبود که گرفته و خرج شد و سر يوام کالن نهیزم

در مسائل  که این. اصل مینیب يموضوع را م نیا یگرید یو ما در گذشته در پرونده ها ستیمورد ن
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و البته از  میکن يم دییتأ کند، يرا خرج م يکننده وجوه هیو ته ندیآ يم یافراد نمایو س یساز لمیف

 ."کنند یموضوع را واکاو شتریکه ب میخواست یياه ربط، گزارش یذ یدستگاه ها

کرده و  دییرا تأ نمایدر عرصه هنر به خصوص س شویي پول يحیبه طور تلو زین يتر خود جنابعال شیپ

. ستیدر هنر ما ن یينوع پول درآوردن ها کی یدارم که جا هیواقعا گال": دیگفته بود یدر مصاحبه ا

 کیو به  ندیآ يم يبرخ د؟یبه هنر چه کار دار د،یانتخاب کن یگریراه د دیکن شویي پول دیخواه ياگر م

 یپا ایندارند  یاعتقاد یو اصال به پژوهش و دانش هنر کنند مي یگذار هیسرما لمیهشت ف یباره رو

  ".شوند ميو ارزشمند  يهنر غن نیبدعت غلط در ا کیگذار  هیگذارند و پا يشان را به تئاتر م

 يصالح یآقا جناب

 نیبه موضوع وجود ا ياز جمله دادستان يدگیو مراجع رس نیمسئول يخود شما و تمام که اینتوجه  با

؟ وزرات فرهنگ و  ردیگ يباره صورت نم نیدر ا ياذعان داشته اند چرا نظارت نمایها در س هیسرما

خصوص  نیادر  ينظارت یهنر و فرهنگ کشور چه راهکا رها يبه عنوان مسئول و متول يارشاد اسالم

 در نظر گرفته است؟

 ریوز یآقا جناب

 رانیا لیو اص فیشر ینمایبه س بیو آس بیباعث تخر هیمشکوک از چند زاو یها هیموضوع سرما 

باد آورده و بدون منابع مشخص باعث بر هم خوردن چرخه  یها پول نیا که ایناست. نخست  دهیگرد

کنندگان و  هی، ته انگزار هیاز سرما یاریبس یامر مسا له جد نیشده اند و ا رانیدر ا لمیف دیدرست تول

 یشوند معموال دستمزدها يم دیها تول هیسرما نیکه با ا یيها لمی. در فنماستیکارگردانان با سابقه س

باال بردن دستمزدها مسبب برهم  نیکه ا شود ميعوامل در نظر گرفته  يبرخ یخارج از عرف برا

با دستمزد  لمیف کیعوامل  يصورت که و قت نیاست. به ا یينمایس یپروژه ها ریخوردن تعادل در سا

تر  نییپا یدستمزد گرید یهالمیف یبرا ستندیحاضر ن گریبندند د يپروژه ها قرارداد م نیدر ا یاردیلیم

 نمایگزاران فعال در س هیسرما ریکننده ها و سا هیته یدستمزدها برا نیا تأمینو  رندیمبلغ را بپذ نیاز ا

 رممکنیغ بایرا فراهم کند تقر دیتول یها نهیتواند هز يم متبه زح یسخت اقتصاد طیشرا نیکه در ا

روند که  يم یحرفه ا ریبه سراغ عوامل غ که این ایکند و  يم دایکاهش پ داتیتول ایاست و به ناچار 

 کند. يوارد م بیآس رانیا ینمایامر به شدت به هنر س نیا
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کرده اند  نمایمشکوک را وارد چرخه س یها پول نیکه ا يگزاران هیاست که معموال سرما نیدوم ا مورد

عوامل  ریدارند و بعضا نظر خود را به کارگردان و سا یيدخالت ها زیساخت پروژه ن یدر روند هنر

ها به شدت نازل  لمیف تیفیحوزه ندارند معموال ک نیدر ا يتخصص که اینکنند و با توجه به  يم لیتحم

 گریدهند و د يحرکت م یکه فرهنگ کشور را به سمت نابود میروبرو هست يفیو با آثار سخ شود مي

 يو فرهنگ یامر باعث افت ذائقه هنر نی. امینیب يآثار نم نیدر ا يرانیفاخر و متفکر ا ینمایاز س ينشان

 مردم شده است.

مشکوک و...  یمانند پول ها يبا مسائل يهنر، صنعت پر افتخار مل نیکه آلوده شدن ا نیا گرید مورد

و  فیشر ياهال نیرا در ب یادیز یها يتیحوزه شده و نارضا نیا فعاالنهنر و  نیا يباعث بد نام

 یيمحتوا تعالوه بر نظار دینظارت ارشاد با يحالص ی. جناب آقابه وجود آورده است نمایس ختهیفره

با  دیبا يباشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم زیهنرمندان ن گاهیاز شأن و جا انتیآثار در جهت ص

صنف هستند  دییکه مورد تا یدر صدور مجوز ها به افراد نمایو خانه س یينمایبا صنوف س شتریتعامل ب

 یادیتوان تا حد ز يم دانهنرمن یمنسجم برا ينظام صنف لیبدهد. با تشک دیو تول یگزار هیمجوز سرما

 یياز لحاظ محتوا لمیف کیگونه که در طول مراحل ساخت  کرد. همان یریها جلوگ هیسرما نیاز ورود ا

پروانه  یپروانه ساخت، شورا یمانند شورا ردیگ يمتعدد قرار م یها يشورا مورد بررس نیدر چند

اساسا امکان ورود  قیدق ينظارت یها ستمیس جادیبه وجود آورد که با ا یتوان سازوکار يو... م شینما

هنر، صنعت  که اینحوزه وجود نداشته باشد. نه  نیها با منابع مشکوک و نا معلوم در ا هیسرما نیا

 شویي پولها به  لمیدر ف یگزار هیبا سرما يتا به راحت یاقتصاد نیمفسد یباشد برا يخلوت اطیح نمایس

 کنند. تأمین زین يفرهنگ گاهیخود جا یبپردازند و برا

 اریبس ها حوزه ریبا سا اسیها در ق هیسرما نیمقدار ا ندیگو يها م هیسرما نیوجود ا هیدر توج يبرخ

 نیکه بگندد نمک؛ ذکر ا یبه روز یزنند وا يگفت هر چه بگندد نمکش م دیاندک است در پاسخ با

 نیرشد و گسترش ا یبرا نمایبه س سالم یها هیکس مخالف ورود سرما چیاست که ه ینکته ضرور

 نیهستند که با نگاه دغدغه مند خود در ا یگزار هیقدردان سرما نیو همه مسئول ستیصنعت ن هنر،

که  ستجا اینکنند نکته  يم نهیهز ياثر ارزشمند فرهنگ کی دیخود را در تول هیسرما یاقتصاد طیشرا

 يهنر را نداشته باشند که باعث بد نام نیوجود داشته باشد که فرصت طلبان راه نفوذ به ا يارتنظ دیبا

 حوزه گردند. نیا ختهیو فره فیشر ياهال
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باعث  ایکه در دن یينمایدر امان بماند. س ياز گزند بدنام رانیپاک ا ینمایس میتالش کن دیما با همه

شان  در ذهن رانینام ا دنیکه پس از شن یيزهایاز چ يکی انیشده است. امروز جهان رانیملت ا یسربلند

 يکی يالملل نیب امعدر مج رانیا ینمایاست. س رانیا ینمایعالوه بر فرهنگ و تمدن، س شود مي يتداع

هنر و صنعت  نیفعال در ا زانیقدردان زحمات عز دیاست و با يفرهنگ يپلماسید یابزارها ینتر مهماز 

 .میکن انتیآنان ص گاهیو از شان و جا میارزشمند باش

 

 پاسخ سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در ارتباط با نامه مازني و پس از  سازمان سینمایي و سمعي بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

نشست مشترک متولیان آن سازمان با کمیته فرهنگ، هنر و رسانه مجلس شورای اسالمي طي نامه در 

 ارتباط موارد مطرح شده پاسخ داد.

 :متن نامه سینمایي و سمعي بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 مجلس در میراناتش و ری تهران، مردم ترممح نماینده مازني آقای جناب والمسلمین االسالم حجت

 اسالمي شورای

مي  اطالع بهدر سینما  مشکوک های سرمایهص خصو در جنابعالي شایسته حساسیت از تشکر منض

 : است پیگیری حال در و پذیرفته انجام زیر اقدامات جنابعاليرساند پیرو جلسه حضوری با 

 ( ساخت پروانه درخواست با همزمان ورودی سرمایه درباره کننده تهیه اظهاری خود -

 نمایش پروانه صدور هنگام إثر مالکیت پروانه در گذاران سرمایه نام درج -

 .دارد ای حرفه توجیه هیچ پروژه شده تمام هزینه که مواردی در حساسیت اعمال -

 فیلم هر تفکیک به گذاران سرمایه فهرست رسمي انتشار و سازی شفاف -

 .اند کرده گذاری سرمایه برای سیمای در جاری سال در که گذاراني سرمایه با جلسه -

 به وریران هیات از "فیلمسازی پروانه صدور و فیلمنامه بررسي نامه ایین اصالح درخواست -

 )همان نباشد نیز کار و کسب تسهیل اصل مانع قانوني، کارهای و ساز ایجاد ضمن که نحوی

 .(شود مي اخذ نوف،ص از پیشنهاد شد بیان حضوری جلسه در که طور
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به جبران خسارات وارده به مشاغل  نسبتدرخواست مازنی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  -6

 شیوع ویروس كرونا  جریاندر مرتبط با فرهنگ و هنر  یها حوزه

شیوع ویروس کرونا در نامه ای از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي خواست تا  جریاناحمد مازني در 

 نیا انیبا باقدام کند.او مرتبط با فرهنگ و هنر  یها خسارات وارده به مشاغل حوزهجبران نسبت به 

به مشاغل  يمدت موجب وارد شدن خسارات نیدر ا یو هنر يفرهنگ یها برنامه يلیموضوع که تعط

خواست که نسبت به جبران خسارات وارده اقدام شود و گزارش  ریحوزه شده است از وز نیمرتبط با ا

 مجلس برسد. ندگانینما اطالعآن به 

 متن نامه به این شرح است:

 يدکتر صالح یبرادر ارجمند جناب آقا

 يمحترم فرهنگ و ارشاد اسالم ریوز

 تیسالم و تح با

 نیکرونا در صفوف اول مقابله با ا روسیو وعیش یهنرمندان از ابتدا دیکه استحضار دار همانگونه

جامعه  يخود در افکار عموم تیو مقبول تیمحبوب تینو ظهور قرار داشتند و با استفاده از ظرف يدمیاپ

 انیم نیدر ا مودند،مانند ماسک ن يپزشک زاتیتجه عیو توز دیو خود اقدام به تول يرسان اقدام به اطالع

اقدام به موقع  متحمل شدند. پس از زانیعز نیبود که خود ا يفراوان مال یها بیمتوجه آس يکمتر کس

 وعیبالفاصله  پس از اطالع از ش یو هنر يفرهنگ یها برنامه هیکل يلیوزارت ارشاد در خصوص تعط

 ها، يلیتعط نیشدن ا دار و مردم هنردوست و ادامه یهنر یها به جهت حفظ سالمت گروه یماریب

اند،  سخت شده طیشرا نیدر ا يشتیو مع يها دچار مشکالت فراوان مال برنامه نیمشاغل مرتبط با ا

 رو بودند. روبه يشتیبا مشکالت فراوان مع زین یعاد طیکه در شرا يمشاغل

کردند. اکنون  فایا يسخت کشور نقش خود را به خوب یها در بزنگاه شهیمانند هم زیبار ن نیا هنرمندان

است در  یلذا ضرور م،یده انجام ختهیکش و فره قشر زحمت نیخود را در قبال ا فهیبرماست که وظ

شاغل در  نیفعال یبه وجود آمده برا یها نسبت به برآورد و جبران خسارت تیاسرع وقت و به فور

شود و گزارش اقدامات  دهیشیاند یریتداب ها آنوف وابسته به نص ریو سا یمختلف هنر یها رشته

 مردم برسد. ندگانیبه اطالع نما زیصورت گرفته ن

 يمازن احمد
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 سومش بخ

 های فعالیت 

 اجتماعی
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احمد مازني در طي چهار سال حضور در مجلس شورای اسالمي پیگیری مسایل ی ها فعالیتبخشي از 

پیگیری مطالبات کارگران هپکو، درخواست از وزیر   ،۱۳9۸ ماه پیگیری حوادث آباناجتماعي بود. 

چنین که جزء  کرونا و مسایلي اینبهداشت برای استخدام پرستاران طرحي مشغول به کار در بخش 

 مردمي بود. مطالبات

برخي خرافه با چنین در نامه ای به آیت اهلل اعرافي مدیر حوزه های علمیه کشور در ارتباط  هممازني 

 در ایام شیوع بیماری کرونا تحت عنوان طب اسالمي هشدار داد. ها آنگرایان و جوالن 

 .شود ميد مختلف اجتماعي ارائه ی مازني در ابعاها فعالیتدر این بخش 
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 پیگیری استخدام پرستاران  -1
 ای به وزیر بهداشت مطرح کرد مازني در نامه

 پرستاران طرحی مشغول به كار در بخش كرونا استخدام شوند
یک عضو کمیسیون فرهنگي مجلس در نامه ای به وزیر بهداشت با بیان این موضوع که پرستاران 

بخش کرونا در شرایط سنگین کاری برای سالمت مردم از جان خود مایه طرحي مشغول به کار در 

 گذارند خواست که نسبت به استخدام و رفع دغدغه های مالي این افراد اقدام شود. مي

 به گزارش ایسنا، متن کامل این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته به شرح زیر است:

 برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکي»

 ر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوزی

 با سالم و تحیت

احتراما پیرو مذاکره تلفني در خصوص جذب پرستاراني که طرح خود را در بخش کرونای مراکز 

ویروس  بحراندر شرایط پیش آمده  که اینرساند با عنایت به  باستحضار مي کنند ميدرماني سپری 

ها و ساعات کاری  این نیروها با ایمان و غیرت مثال زدني و در شرایط سنگین کاری، کشیک ۱9کووید 

اند و برای سالمت مردم از جان  خیلي زیاد و در بعضي اوقات خارج از توان معمول، جانانه ایستاده

ز طرح انصراف نداده و توانستند از طرح انصراف دهند اما ا اند، در صورتي که مي خود مایه گذاشته

اند، نیروهایي که پا به پای همکاران رسمي و  رساني به مردم را به حفظ جان خود ترجیح داده کمک

کشند اما از حقوق و مزایای به مراتب کمتری برخوردارند و این شرایط ناخواسته  قراردادی زحمت مي

ار وضعیت عدم استخدامي نوعي حس منفي گذاشته و استمر تأثیر ها آنممکن است برانگیزه و تالش 

کند. فلذا با توجه به این شرایط و به منظور ارج نهادن به از خود  القا مي ها آنعدم امنیت شغلي را بر 

دستور فرمایید  شود ميها و خدمات ارزشمند این قشر مظلوم عرصه سالمت تقاضا  ها، تالش گذشتگي

موجود نسبت به استخدام این پرستاران و به تبع آن رفع  های قانوني تا با استفاده از مصوبات و ظرفیت

 های مالي و معیشتي و ایجاد امنیت شغلي آنان اقدامات الزم را مبذول فرمایید.  دغدغه

 

 احمد مازني 
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 تالش برای بهبود سرمایه گذاری در بورس  -2

 فرابورسگذاری در بازار  از وزیر اقتصاد برای بهبود اوضاع سرمایه« یمازن» درخواست

ای به وزیر اقتصاد با اشاره به افت شدید بازار فرابورس در دو ماه  ینده مردم تهران در مجلس در نامهنما

 گذاران شد. گذشته، خواستار اقدام وزیر برای بهبود اوضاع و جلوگیری از کاهش اعتماد مردم و سرمایه

پسند وزیر امور اقتصادی و دارایي االسالم احمد مازني خطاب به دژ به گزارش ایسنا، در نامه حجت

 آمده است:

از ابتدای شهریور ماه بازار فرابورس دچار افت شدید شده است، با عنایت به این که در این بازار »

اشخاص حقیقي بسیاری فعال هستند، متضرر شده و این نوسان و زیان را ناشي از مدیریت نادرست 

 راض خود را بیان داشته و درخواست رسیدگي و پاسخ دارند.و به شیوه های مختلف اعت دانند ميبازار 

بخشي از گزارش و مکاتبات که برای نمایندگان محترم مجلس ارسال شده و  سازماننامه مدیر محترم 

مطرح  ها آناین بازار را مطالعه کردم موضوعات قابل توجهي در  فعاالننامه های کارشناسان و  چنین هم

استای بهبود اوضاع اقدام کنید که حضرتعالي این مدارک را مطالعه و در ر کنم ميشده است توصیه 

گذاران خرد و کالن در این بازار ممکن  توجهي به این بازار عالوه بر کاهش اعتماد مردم و سرمایه بي

 «است نارضایتي اجتماعي را در پي داشته باشد.

 

 پیگیری مسائل و مشکالت كارگران هپکو -3

 كارگری در هپکو را بگیریدجلوی تکرار حوادث 

ای به وزیر امور اقتصادی و دارایي با اشاره به ابطال خصوصي سازی هپکو و  ینده مردم تهران در نامهنما

 واگذاری مدیریت آن به دولت، خواستار بررسي علل بروز حوادث کارگری و جلوگیری از آن شد.

پس از اعتراض صنفي  96ر شهریور سال د»در نامه احمد مازني خطاب به فرهاد دژپسند آمده است: 

، به اتفاق چند تن از نمایندگان ها آنکارگران شرکت های آذرآب و هپکو و برخورد امنیتي و خشن با 

ها و  به جای رسیدگي به خواسته»مجلس شورای اسالمي به وزیر محترم کشور تذکر دادیم که چرا 

برخورد  ها آناند، با  ز حقوق و مزایا محروم شدهمطالبات قانوني و شرعي کارگران که چند ماه است ا

وزارت کشور ضمن گزارش موضوع واگذاری و خصوصي سازی شرکت، تقابل « ؟شود ميخشن 
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مدیریت شرکت را با بدنه کارگری ریشه اعتراضات دانسته و در پایان به ساماندهي و مدیریت وضعیت 

 اشاره کرده است.

مرکزی اشاره شده و  استانای به اهمیت قطب صنعتي کشور در  مهدر پاسخ به این گزارش با ارسال نا

درخواست شد که برنامه خود را برای تکرار نشدن چنین وضعیتي ارائه کنند، متاسفانه به این نامه توجه 

 نشد تا سال جاری شاهد تکرار همان حوادث باشیم.

سازی( واگذار شده  خصوصي سازماناکنون که با ابطال خصوصي سازی هپکو، مدیریت آن به دولت )

سازی نادرست،  است خواهشمند است دستور فرمایید بررسي شود که علت چنین وضعیتي خصوصي

انتخاب خریداران غیر اهل و کمبود نظارت دولت در مراحل پس از خصوصي سازی است و یا سوء 

 «کرد؟مدیریت سهامداران دلیل بروز چنین وضعیتي است و برای عدم تکرار آن چه باید 

 

 1398پیگیری حوادث آبان -4

 ي در نامه ای به رییس کمیسیون شوراهامازن

 بیاندازید جریانماه را به  یر كشور در ارتباط با حوادث آبانوز از بنده سؤال

احمد مازني نماینده تهران و عضو فراکسیون امید خطاب به رییس کمیسیون شوراها و امور داخلي 

نب و بسیاری از نمایندگان محترم و نیز افکار عمومي در مورد حوادث جا این که ایننظر به "نوشت: 

که به هر دلیل استیضاح وزیر  جا آنداده نشد و از  ها آنپرسش هایي داریم که پاسخي به  ۱۳9۸آبانماه 

 "بیاندازید. جریانبنده از وزیر کشور را به  سؤالکشور میسر نشد خواهشمند است 

 

 كرونا  بحرانوزه علمیه در قدردانی از نقش ح-۵

 ي به آیت اهلل اعرافي مدیر حوزه های علمیه کشورمازن احمد نامه

 یت اصیل همواره در پیش آمدها و دشواری ها در كنار مردم بوده استروحان و حوزه

ی علمیه با جدیت در مقابل خرافه گرایی كه به نام دین صورت می گیرد ها حوزه است الزم

 بایستد
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 به این شرح است:متن نامه 

 بسمه تعالي

 حضرت آیت اهلل آقای اعرافي)دامت برکاته(

 سالم علیکم

با احترام بدین وسیله فرصت را غنیمت شمرده و از مواضع اصولي و عالمانه حوزه های علمیه، مراجع 

پیش آمده ویروس کرونا و همکاری با تصمیم های کارشناسي وزارت  بحرانعظام تقلید در خصوص 

، درمان و آموزش پزشکي که نمونه ای از پیوند مستحکم علم و دین به شمار مي رود تشکر بهداشت

و حوادث غیر  بحراننموده و از زحمات و کوشش خالصانه جنابعالي و همکاران شما در ستاد حوزوی 

یاد شده  بحراندهي طالب داوطلب برای حضور در خط مقدم مبارزه با سازمانمترقبه برای هماهنگي و 

 قدرداني مي کنم.

برکسي پوشیده نیست که در طول تاریخ، حوزه و روحانیت اصیل همواره در پیش آمدها و دشواری ها 

 در کنار مردم بوده و هیچگاه خویش را جدای از آنان نمي پنداشته است. 

و الزم است حوزه های علمیه با جدیت در مقابل خرافه گرایي که به نام دین صورت مي گیرد بایستد 

 اجازه ندهند تا ساحت دین که همواره با مقتضیات زمان و علوم جدید همراه بوده را ملکوک سازند.

اخیر نشان دهنده توجه به  بحراننگاه عالمانه مراجع تقلید و علمای وارسته قم، مشهد و نجف به 

گونه  سالمت و حفاظت از جان مردم است و چهره واقعي روحانیت و حوزه های علمیه را در این

مواضع باید دید نه جماعتي که نه از دین بهره برده اند و نه از علم اما ذهنیات خود را به نام دین به 

 جامعه القاء مي کنند.

همراهي خالصانه طالب و روحانیون جهادی در کنار مردم زلزله زده سرپل ذهاب و مردم سیل زده 

های سراسر کشور در امتداد مبارزه  بیمارستاندر های لرستان و گلستان و اینک کمک به بیماران  استان

روحانیت اصیل و مردمي علیه استبداد و خودکامگي طاغوت، حضور در جبهه های جنگ تحمیلي و 

 .شود ميتقدیم هزاران شهید به انقالب و دفاع از حرم حضرت زینب کبری )س( تعریف 
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در کنار پزشکان و پرستاران درحال  ضمن خدا قوت به آن جناب و همه همکاران و طالب محترمي که

خدمت هستند پیشاپیش حلول سال نو را تبریک مي گویم و آمادگي خویش را  برای هر گونه همکاری 

 و اداء وظیفه اعالم مي دارم.

 ارادتمند احمد مازني نماینده مجلس دهم و عضو کمیسیون فرهنگي مجلس شورای اسالمي

 ود و هشت.بیست ونهم اسفند یکهزار و سیصد و ن

 

 پیگیری مطالبات مردمی -6

با توجه طرح مسایل اقتصادی و رخ داد مسایل تبعي حاصل از شرایط موجود که نیازمند رسیدگي 

ای تحت عنوان کمیته معیشتي تشکیل و از نظرات  بیشتر به امور اقتصادی و معیشتي مردم بود کمیته

 لین برگزار شد.ؤا مسکارشناسان و متولیان استفاده و مکاتبات و جلساتي ب

علت عملکرد  از و پرسشپیگیری مکاتبه با دیوان محاسبات از جمله این موارد عبارت از،  -

ی ملي ، ها بانکتشکیل جلسه با روسای تعدادی از شعبات  ،ی اجتماعيها سازمانضعیف 

دارایي مسکن و صادرات برای دریافت وام اقشار آسیب پذیر، مکاتبه با وزیر محترم اقتصاد و 

و در خواست توجه ویژه به اقشار کم در آمد و نیازمند برای استفاده از وام قرض الحسنه و 

تسهیالت کم بهره برای گره گشایي از کار این دسته از موکلین و شهروندان. در این رابطه، نامه 

به وزیر محترم اقتصاد ارسال و توسط معاون محترم  ۱۳9۸/ ۱۲/4مورخ  9۸۰۸۲۳۰۲شماره 

مور مجلس پیگیری و اعتباری از طریق بانک های ملي، ملت و قرض الحسنه مهر ایران ا

پرداخت نفر از مراجعین و متقاضیان   ۸۰ بصورت قرض الحسنه تخصیص یافت که به حدود

 .شد

نامه های وارده اعم از مراجعین و  ، ارسال، دریافت و پیگیری اقدام دفتر در خصوص ثبتهم چنین 

 شرح زیر: به  ها سازمان

سال  ۵69سال سوم: ۳۷۷سال دوم: ۱9۷)سال اول:  ۱۸۷۳تعداد نامه ها و درخواست های وارده: -

 (۷۳۰چهارم 

 ( 94۰سال چهارم 96۳سال سوم: ۵۸6سال دوم:  ۳۳9)سال اول: ۲6۲6تعداد نامه صادره: -
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  (۲۰۰سال چهارم  ۱6۸، سال سوم: ۲۰9،سال دوم :۱۱۳)سال اول: 69۰آمار مراجعین: -

 مورد ۱۰۰۰ا مورد جلسات و دیدارهای کارشناسي و مشورتي مجموع ۳9۰ -

 

 تالش برای اتصال متروی اسالمشهر به تهران  -7

توسعه امکانات عمومي برای حمل و نقل از جمله ناوگان عمومي مترو و اتصال متروی اسالمشهر 

نمایندگان تهران در با همکاری مجمع  به تهران با پیشنهاد و تصویب اعتبارالزم برای این فعالیت

 مجلس دهم 

انتقال ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان شمیرانات از منطقه دهکده المپیک به شهرستان   -۸

 سال ۱۵شمیرانات پس از 

 پیگیری مسایل کارگری شرکت حمل و نقل خلیج فارس -9

 پیگیری حقوق بازنشستگان  -۱۰

 

 درباره حقوق بازنشستگان یبه روحان ندهینما 100از  شیب نامه

 است: ریجمهور به شرح ز سیبه رئ ندگانینما نامه متن

 يتعال بسمه

 رانیا يجمهور اسالم سیرئ يدکتر روحان آقای جناب

 کمیعل سالم

 یتومان برا اردیلیهزار م ۱۰ صیدر خصوص تخص 99قانون بودجه سال  ۱۲تبصره  یاجرا خبر

آن که به  زانیاز اشکاالت نحوه اجرا و م ی)جدا یو لشگر یحقوق بازنشستگان کشور یمتناسب ساز

همان  ۲تبصره  یبه اجرا یجهت که اشاره ا نیاما از ا د،یگرد یخواهدشد ( باعث خرسند هیموقع ارا

 شد. يبودجه نشد، موجبات نگران نونقا

 یحقوق بازنشستگان و مستمر یربط در خصوص متناسب ساز یذ های دستگاه دییدستور فرما لذا

 قانون برنامه، که سه سال است معطل مانده اقدام کنند. ۱۲مستند به ماده  زین زیکارگران عز رانیبگ

 محجوب و ... اشاره کرد. ان،یکواکب ،يگانیدل يحاج ،يتوان به احمد مازن يامضا کنندگان نامه م از
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 نامه به رئیس جمهور در مورد قرنطینه مدت دار  -11

 رندیقرار گ بیتحت تعق نیدار اجرا شود/مستنکف مدت نهیقرنط طرح

 نهیتار آن شدند که طرح قرنطسر خواجمهو سییبه ر یاز اصالح طلبان مجلس در نامه ا يجمع

مردم،  یتا با کندشدنِ روندِ ابتال دیصورت متناوب( به اجرا درآ )به ينینش خانه شیپو ایدار  مدت

 انیه مبتالیتحت پوشش قراردادنِ کل یالزم برا یيقوا از توانا دیبا تجد يو مراکز درمان ها بیمارستان

 حادّ، برخوردار باشند.

 است: ریجمهور به شرح ز سییاصالح طلب مجلس به ر ندگانینما نیمتن کامل نامه ا سنا،یگزارش ا به

 يدکتر روحان یآقا جناب

 رانیا يجمهور محترم اسالم سیرئ

 کمیعل سالم

کشور، با  يو درمان يکادر پزشک ژهیو و همه خدمتگزاران مردم به يالعرض خداقوت به جنابع ضمن

 نیبد ،يدرمان  يبهداشت یها رساختیمبتال به کرونا و کمبود ز مارانیشمار ب ریگ چشم شیتوجه به افزا

 :رساند ياستحضار م اقدام الزم به یرا برا ریز شنهادیپ لهیوس

در همه  جیتدر فراهم شود که به ياعتبارات الزم، شرائط صیداران و تخصاستان اراتیاخت شیافزا با

 شاءاهلل منجر به کاهش و حل مشکل شود. طرح فراهم و ان یاجرا نهیزم ها استان

 یتا با کندشدنِ روندِ ابتال دیصورت متناوب( به اجرا درآ )به ينینش خانه شیپو ایدار  مدت نهیقرنط طرح

 یالزم برا یيدر ارائه خدمات، از توانا یساز نهیقوا و به دیبا تجد يو مراکز درمان ها بیمارستانمردم، 

 حادّ، برخوردار باشند. انیمبتال هیتحت پوشش قراردادنِ کل

ضمانت  یشود و برا یيتمام اجرا تیطرح با جد نیا ،یسال جار یروز ابتدا ۱۵ دیاساس، با نیا بر

موقت، با کاهش   دوره نیپس از اتمام ا تیشود و در نها دهیشیاند يداتیطرح، تمه نیا یاجرا

و رفع  تأمینو  نهینوع قرنط نیا یکارآمد زانِیو سنجش م یبازنگر یهفته مهلت برا کی ،ها محدودیت

 مردم در نظر گرفته شود. یضرور یازهاین
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ت که شد یيها استاندر  ژهیو و به ياستانصورت  به توان يطرح، م نیبودن ا زیآم تیادامه و با موفق در

 به اجرا درآورد. یا هفته کیاست، طرح مذکور را با تناوب  شتریدر آن ب یماریب يو گستردگ یریدرگ

مانند  یرضروریمراکز غ  روزه۱۵ يلیبر تعط يدر جلسه سران قوا مبن يعال دستور حضرت رویپ چنین هم

 یکامل برا تیکه ظرف جا آناز  ،شود مي تیکه منجر به تراکم جمع یبازارها، پاساژها و مراکز تجار

 صیخصداران و تاستان اراتیاخت شیاست با افزا يفوق آماده است مقتض یشنهادیطرح پ یاجرا

شاءاهلل  طرح فراهم و ان یاجرا نهیزم ها استاندر همه  جیتدر فراهم شود که به ياعتبارات الزم، شرائط

و  یفوق الذکر خوددار یارشاد یها روش انجامکه از  یمنجر به کاهش و حل مشکل شود، و افراد

 .رندیقرار گ بیبرابر قانون تحت تعق ورزند ياستنکاف م

 و جمعي از نمایندگان. کوین یيرزایم قاسم، مقداریب نیالد شهابي، مازن احمدی، عابد يدرعلیح

 

 

 بحران تیریقانون مد یاجرا یبرا جمهور سیاز رئ درخواست -12

قانون  یاز عدم اجرا یجمهور سیبه رئ یا در نامه از جمله احمد مازني مجلس ندگانیاز نما يجمع

 یشدند که در اجرا یها و افراد با دستگاه یکشور انتقاد کرده و خواستار برخورد جد بحران تیریمد

 قانون تعلل کردند. نیا

و  یيهم افزا ،يبر ضرورت هماهنگ يخطاب به حسن روحان ندهینما ۲۱در نامه  سنا،یگزارش ا به

 شده است. دیکرونا تاک روسیپرشتاب و وعیو ش يکنون ژهیو طیدر شرا کپارچهی تیریمد

 شرح است: نینامه به ا نیا متن

 يحسن روحان یجناب آقا»

 رانیا ياسالم یمحترم جمهور استیر

 سالم و احترام با

پنج ساله از زمان اتمام مهلت  یریپس از تاخ« کشور بحران تیریقانون مد» د،یکه مستحضر طور همان

در  ۱۳9۸مرداد ماه  ۷روز دوشنبه مورخ  يعلن ی ، در جلسهبحران تیریمد يشیقانون آزما یاجرا
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مجلس  سیو رئ دینگهبان رس یشورا دییو ظرف دو هفته، به تا بیبه تصو ياسالم یمجلس شورا

جهت اجرا  ۱۳9۸ماه  وریشهر ۳مورخ  9۰/444۷۳شماره  ی نامه يط ،يقانون اساس ۱۲۳بر اصل  طبقمن

 جهت اجرا به وزارت کشور ابالغ شد. يعال آن را ابالغ کرد و دو روز بعد، وفق دستور حضرت

 يآمادگ جادیوزارت کشور، ا لیکشور ذ بحران تیریمد سازمان فیقانون، از جمله وظا نیا مطابق

 نانیقابل اطم یها و اقدام الزم جهت استقرار نظام انبحرپاسخ به  یبرا ياتیو عمل يسازمانمطلوب 

 جادیو ا ها آنوابسته به  ساتیو تاس يخصوص ،يدولت ریغ يعموم ،يدر موسسات دولت يمنیو ا يآمادگ

 نیو تدو ها استانو پاسخ  يآمادگ یها برنامه ی هیته ،یاضطرار طیشرا یبرا ياختصاص يارتباط ی شبکه

در سطح کشور  یامداد یها سازماندارد کردن خدمات استانالزم جهت  یها و دستورالعمل يضوابط فن

 .ستها بحرانپس از وقوع حوادث و  ،یو بازساز يبازتوان یکشور برا یيتوانا یو ارتقا

هشدار به  ق،یدق ينیب شیموظف بوده به منظور پ يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک چنین هم

 جادینسبت به ا ،يانسان یها یماری( بيدمی)اپ یریهمه گ نهیدر زم رانهیشگیاقدامات پ انجامموقع و 

 .داقدام کن ستیز طیحفاظت مح سازمانو  یوزارت جهاد کشاورز یو هشدار با همکار شیمراکز پا

جهت  یموثر يتا کنون اقدام عمل د،یجد ياز شش ماه از زمان ابالغ قانون دائم شیبا گذشت ب متاسفانه

و مشکالت فراوان آن در  صیسابق که نقا يشیشدن آن معمول نشده و کماکان قانون آزما یياجرا

عمل قرار دارد که موجب  یمشهود است، مبنا يبحرانو در مواقع  یيمختلف اجرا یمحورها

 يسلب اعتماد عموم جهیو در نت بحراناثربخش  تیریو مد یریگ میدر نظام تصم یجار یها يفتگآش

 شده است.

پرشتاب  وعیکشور در اثر ش يکنون ی ژهیو طیفائق آمدن بر شرا که اینبه مراتب فوق و نظر به  تیعنا با

است که همه ابعاد آن به صورت  یا کپارچهی تیریو مد یيو هم افزا يکرونا، مستلزم هماهنگ روسیو

 یو افراد ها هبا دستگا یو برخورد جد یياست ضمن شناسا يشده، مقتض ينیب شیقانون پ نیجامع در ا

 .دییصادر فرما زیآن را ن یدر اجرا عیقانون داشتند، دستور تسر یدر اجرا یکه تعلل جد

 دیمسئوالن با گریو د يقانون، حضرت عال یدر اجرا یو سهل انگار ياست در صورت کوتاه يهیبد

 .«دیباش گو پاسخملت  ندگانیدر برابر مردم و نما

 است: دهیرس ندگانینما نیا ینامه به امضا نیا
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فاطمه  دیزاده، س نیحس میعبدالکر ،يمحمدرضا بادامچ ،يمحمود صادق ،ياحمد مازن ،ياوشیس بهیط

فاطمه  دهیس ،يپروانه ماف ،يابوالفضل سروش، محمد کاظم ،یموسو دیفر دیس ،یعابد دریذوالقدر، ح

عبدالرضا هاشم  ،يلیوک يمحمدعل ،یپروانه سلحشور ،یزرآباد دهیحم دهیس ،یدیفاطمه سع ،ينیحس

 .خیش یمهد ار،یبخت يعل ،گرمابي دیمقدار، حم يب نیالد بشها ،یيزا
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 چهارمش بخ

 مواضع و مصاحبه ها 
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 مواضع فرهنگی

 سازمان/ است فرهنگی بخش زند می آن بودجه از دولت كه جایی اولین اعتبارات كمبود زمان

 نکند تضعیف را فرهنگ حوزه برنامه

 برای یافته اختصاص اندک بودجه از انتقاد با اسالمي شورای مجلس در تهران مردم نماینده مازني احمد

 کلي بطور: گفت «آنالین قدس» خبرنگار به فارسي زبان های کرسي تعطیلي بر آن تأثیر و فرهنگي حوزه

 مراقب ،شود مي مشکل دچار اعتبارات تأمین در که زماني داد هشدار بودجه و برنامه سازمان به باید

 هستند جرم از پیشگیری با مرتبط نوعي به که اموری و فرهنگ حوزه بودجه کسری جبران برای باشد

 فرهنگي های فعالیت با ارتباط در چقدر هر که برسند باور این به باید دولتي مسئوالن. نکند تضعیف را

 فعالیت حیطه این در که میزاني هر به نتیجه در و شود مي محسوب گذاری سرمایه نوعي به کنند هزینه

 .شد خواهد کم اجتماعي های آسیب و ها دادگاه های پرونده جرایم، میزان از طبیعتاً گیرد صورت هزینه و

 بر مثبت تعصب چنین هم و ملي عزت و فرهنگ حوزه به توجه: است معتقد فرهنگي کمیسیون عضو

 سازمان و فرهنگي نهادهای که است مهمي مسائل از فارسي زبان ترویج های کرسي و فارسي زبان روی

 .کنند احیا را فارسي زبان و باشند داشته ای ویژه اهتمام آن برای باید بودجه و برنامه

 فارسي زبان ترویج حوزه در بخصوص فرهنگي امور در بودجه مدیریت نوع به من: داد ادامه مازني

 مواجه اعتبار تأمین کاهش و بودجه کسری با که زماني هر دولت متأسفانه. نیستم خوشبین چندان

 که است فرهنگي بخش دهد، مي کاهش را  اعتبارات و زند مي آن بودجه از که جایي اولین شود مي

 بودجه کاهش تأثیر تحت که است فارسي زبان با مرتبط امور نیز فرهنگي حوزه با مرتبط امور از یکي

 .گیرد مي قرار

 الزم تذکر کمیسیون نظارتي وظیفه براساس ما که دارد وظیفه دو فرهنگي کمیسیون: افزود چنین هم وی

 است بودجه تأمین فصل در هم دیگر وظیفه. دهیم مي ارائه متولي نهادهای و فرهنگي های دستگاه به را

 و بینانه واقع نگاه اساس بر را فرهنگي حوزه برای ای بودجه بیني پیش مرحله این در همیشه ما که

 حمایت و همراهي تلفیق مرحله در نمایندگان متأسفانه اما ایم، کرده مطرح امکانات و بودجه مطابق

 بودجه تخصیص در همواره بنابراین. افتد مي اتفاق نیز صحن در همراهي عدم این و ندارند چنداني

 .مواجهیم مشکل با فارسي زبان گسترش و ترویج و فرهنگي امور برای
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 كنند یمردم سخنران یتا برا اورندیرا ب یكه مرتب افراد خاص ستیمنبر ن مایصدا و س  

ذوق  يو مداح يدر بخش مربوط به سخنران مایصدا و س که این انیمجلس با ب يفرهنگ ونیسیکم عضو

که شهرت به  یيها آناز مداحان خصوصا  يبرخ یبرا مایبه خرج دهد، اظهار کرد: صدا و س یشتریب

برنامه  يکردند هر شب و در هر مناسبت نیتوه گرانیشده که به د دهیبارها د يدارند و حت يرفتار جناح

شبکه را عوض  ایرا خاموش کرده و  ونیزیتلو ها آنچندباره  دنیگذارد که مردم به محض د يم

 .کنند مي

از وعاظ و مداحان  مایدر گفت و گو با  شفقنا در رابطه با انتخاب جهت دار صدا و س ياحمد مازن

از اهداف صدا و  يکیبا کارکرد منبر متفاوت است هر چند ممکن است  مایگفت: کارکرد صدا و س

مردم  یتا برا اورندیرا ب يکه مرتب افراد خاص ستیمنبر ن مایصدا و س يهمانند منبر باشد ول مایس

 کنند. يسخنران

باشد که باعث جذب مخاطب شود، اظهار کرد:  یا به گونه دیبا مایصدا و س داتیتول که این انیبا ب او

آثار  داتیتول دیکند با تیمختلف خصوصا فرهنگ عاشورا فعال یها نهیدر زم خواهد مياگر  مایصدا و س

نمونه  نباشد که باعث جذب مردم شود. به عنوا یدر رابطه با فرهنگ عاشورا در حد اش یهنر

در جذب  یادیز یتأثیر تواند يخوب م يقیآثار موس يو حت يشیو نما یهنر داتیتول ها، الیسر

بود که  مایموفق صدا و س یمختارنامه و روز واقعه از جمله کارها الیمخاطب داشته باشد و سر

 را به جامعه منتقل کند. یادیز یها امیتوانست پ

 

 میخود قرار نده یها یاطلبیدن لهیرا وس امام حسین)ع(سنگر 

دارالزهرا، گفت: ما هزار  يدر مرکز فرهنگ امام حسین)ع( یدر مراسم عزادار ياحمد مازن االسالم حجت

عاشورا جاودانه و  ها سال نیو در همه ا میفاصله گرفت یقمر یهجر 6۱سال  یسال از عاشورا ۳۸۰و 

کربال و  دانیو شه دالشهدایاز سال قبل شاهد رونق ارادت به حضرت س شیماندگار ماند و ما هر سال ب

شود  يقیدق يعاشورا بررس يرمز جاودانگ یاگر رو رسد ميبود. به نظر  میو خواه میهست تیاهل ب

بود که امام)ع(  نیو آن ا کرد فایاست که اباعبداهلل)ع( ا یا ژهیعاشورا در نقش و يرمز جاودانگ ینتر مهم

 . دیبخش تمراراس ندگانیآ یکرد و برا ایرا اح ایهمه انب راثیم
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اباعبداهلل)ع( عنوان و  امیق جیرا از نتا ندگانیآ یاستمرار آن برا نیگذشتگان و تضم راثیم یایاح یو

 ستیچ راثیم نیحفظ ا یو رسالت ما برا فهیاکنون وظ که اینمعنا و  نیدرک ا یخاطرنشان کرد: برا

ان خود یدر ب کند يم امی)ع( در آن جامعه قيبن عل نیکه حس یا وضع موجود از جامعه فیتوص

 انجام یا ژهیچه کار و شانیا میکه متوجه شو کند يم یاریو  کند يکمک م اری)ع( بسدالشهدایحضرت س

جامعه را  ياوال وضع عموم امام حسین)ع(نبود.  ایمه گرانید یبرا طشیکار حداقل شرا نیدادند که ا

قرار نبود اوضاع  يعنی دهکر رییتغ رکه روزگا کنند مي انیب نیچن نیا شان فیو در توص کنند مي فیتوص

 نیا ندیفرما يچون بالفاصله م ستیدر جهت وضع مطلوب ن رییتغ نیاست ا يعیباشد. طب نیچن نیا

در جهت وضع  رییتغ که این یشکل است که به جا نیاوضاع به ا يعنی هاست يدر جهت زشت رییتغ

 .تساو منکرات  ها يدر جهت زشت رییتغ نیمطلوب و بهبود وضع جامعه باشد ا

با آن مواجه است  امام حسین)ع(که  یا شد: جامعه ادآوریاصالح طلب مجلس دهم در ادامه  ندهینما

افول کرده  يانسان یها و ارزش يبه جامعه پشت کرده و به لحاظ اخالق ها ياست که همه خوب یا جامعه

وضع  که این یکه به نام اسالم شکل گرفته محقق شده، بعد امام)ع( برا یا ارتجاع در جامعه کیو 

 یا ها و معروف به اندازه ته مانده کاسه از همه خوبِ دیفرما يکند م فیجامعه را خوب توص يعموم

انصاف،  ،یجوانمرد ت،یامانت، صداقت، حر ها، ياز خوب یظرف روزگار به قدر يعنیمانده است.  يباق

 نیمانده است. ا يباق شودکه انگشتت مرطوب  یا ظرف به اندازه نیشده که ته ا يو اخالق ته يمردانگ

 اباعبداهلل)ع( است. انیجامعه در ب يوضع عموم فیتوص

و از  شود ميکه به حق عمل ن دینیب يمگر نم ندیفرما يدر ادامه م امام حسین)ع(گفت:  چنین هم يمازن

انسان باشرف، مومن، صالح  يطیشرا نیدر چن ندیفرما ي. بعد مشود مين یریتحقق باطل در جامعه جلوگ

را  يمرگ نیمن چن ند؛را تحمل ک ينیچن نیبار ا ذلت يزندگ تواند يو نم کند يمرگ م یو سالم  آرزو

 نی. ادانم يجامعه م یبا ظالمان و ستمگران را ننگ و نکبت برا يزندگ نیو چن دانم يسعادت انسان م

 است که اباعبداهلل با آن سروکار دارد. یا جامعه يوضع عموم فیتوص

از  نی، گفت: امام حسامام حسین)ع( یو بزرگان از سو نیعلما، صحابه، تابع فیبا اشاره به توص یو

را به عنوان خوبان  ها آنست و مردم ها آن  به دانش ها آنکه شهرت  کند يبه بزرگان قوم م ریتعب ها آن

 شناسند يباشند م ممرد گاه پناهو  ملجأو انتظار دارند  کنند مي تیهدا ریجامعه که جامعه را در جهت خ

انتساب  لیکه شما به دل کند يم را توصیف ها آنست. امام)ع( ها آن یها يژگیاز و یيجز يرخواهیو خ

مردم با رفتار  د،یمردم منزلت دار نیو نسبت با اسالم در ب نینسبت با د لیبه دل د،یبه خدا معروف هست
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 نیا فیتوص امام حسین)ع(دوم  فیتوصباورها و اعتقاداتشان را بشناسند.  خواهند يشما مو اعمال 

 ادیمرجع  یها و گروه نیبه علما، صحابه، تابع ها آنکه از  اند يکسان ها اینجامعه خاص است که 

 جامعه باشند. ملجأمرجع و  توانند يو م کنیم مي

در  هیدو سال قبل از مرگ معاو يعنی یقمر یهجر ۵۸مجلس افزود: امام)ع( در سال  ندهینما نیا

علما، بزرگان  ن،یصحابه، تابع کند؛ يرا دعوت م ها نادسته انس نینفر از ا ۱۰۰۰تا  ۷۵۰ نیمنا ب نیسرزم

ز ا مردمآن جامعه هستند و  يو فرهنگ ياسیس ،ياجتماع  ،ينیکه مرجع د يکسان یعني و مراجع مردم

و  ها آنو هم رفتار  کند يم يسخنران ها آنو در جمع  کند يدعوت م ها اینانتظار دارند. امام از  ها آن

. کند يم فیمعضل جامعه آن روز را توص ینتر مهمو هم  کند يم انیهست را ب ها آنکه از  یانتظار

 ادیلعنت  ریبا تعب هودی یخدا نسبت به علما دیگو يسوره مائده و م 6۳ هیبه آ کند يامام)ع( اشاره م

که دور  يبودند؛ گناه زبان)دروغ و همه اعمال تفاوت يدر مقابل دو عمل زشت در جامعه ب رایز کند يم

سروکار  ها آنبا  هودیاست که  یا جامعه يژگیدو و نی. ایخوار باشد( و حرام ياز صداقت و راست

 در قبال آن ساکت بودند. ها آن یداشتند و علما

است که دروغ بر آن  یا جامعه کند يم فیآن را توص امام حسین)ع(که  یا گفت: جامعه چنین هم يمازن

اختالس،   ،یخوار رشوه ،یخوار و در کنار آن حرام شود مي يتلق یامر عاد ها آن یحاکم است، دروغ برا

 ندیفرما يعلما م. امام)ع( خطاب به المال تیبه نام ب یزیو توجه نکردن به چ المال تیبه ب یدست انداز

را  تان تیکه موقع دیکن يتصور م ایاز ترس  ای دیشما هم در قبال وضع حاکم بر جامعه سکوت کرد

که در نگاه مردم  يو منزلت بتیه ،دانند مي اهلل تیمردم شما را آ ندیفرما ي. بعد مدیاز دست بده دینبا

که مردم را دعوت به پروردگار  يکس د،یشو يشناخته م ياست که شما عالم ربان لیدل نیبه ا دیدار

. کند يدعوت م دهد يکه از خود بروز م یبا آثار و رفتار یيو خدا يو مردم را در جهت نگاه اله کند يم

قائل هستند  يشما منزلت و حرمت یبرا ها ناکه همه انس دیهست يتیمرجع جامعه در موقع یها شما گروه

 ن،یپادشاهان کرده، مثل سالط هیشما را شب دیکه دار یيوهار شیرو پ اما راه رفتن و رفتار شما و پس

 .دیها، کدخداها در جامعه حضور دار ارباب

شما عالمان حق  دیفرما يخطاب به عالمان، ادامه داد: امام)ع( م امام حسین)ع( اناتیبا اشاره به ب يمازن

 نیاز ا شیشما ب يکه حق واقع يدر حال د،یحق خود را گرفت دیکن يفکر م د،یکرد عیرا ضا فانیضع

و  دیگرفت يدست م بهو اداره امور جامعه را  يحدود اله یامور، احکام و اجرا یمجار دیاست. شما با

در  ریپذ بیکه اقشار آس دیگو يجامعه هم م يبکشد. امام )ع( از وضع عموم جا اینکار به  دیگذاشت ينم
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. شما هم که منزلت کند يبه حالشان رحم نم ي. کسستین ها اینبه فکر  يشهرها رها شده هستنند. کس

 نیکه در ا يبه کس يحت د،یدار ينمبر  يقدم ها آنمنزلت در جهت حل مشکل  نیاز ا دیدار یو اعتبار

خودتان  یو ساخت و پاخت با ظلمه برا یشما با سازشکار د،یکن يهم کمک نم کند يم یجهت کار

 .دیکن يم يفضا زندگ نیو در ا دیفراهم کرد يتیامن

 زند يحرف م ها آنامام)ع( راجع به  نیکه بعد از ا يو کسان یاضافه کرد: گروه بعد چنین هم یو

اعتراض  هیبارها امام)ع( به معاو هیمعاو اتیدارد؟ در دوران ح يچه وضع تیحاکمان هستند. حاکم

دادند که تو در حجاز  به من گزارش دیگو يبه امام)ع( م هیمعاو ي. وقتسدینو يو به او نامه م کند يم

جامعه  نیو حکومت تو بر ا تیتر از وال بزرگ یا که من فتنه دهد يامام)ع( پاسخ م يکن يم یگر فتنه

 يمانیتو پ دیگو يو م برد يرا نام م هیمعاو اتیجنا يکی يکی. بعد يها هست . تو راس همه فتنهشناسم ينم

را به  گناه يب یها . قرار نبود آدممحسن وفادار باشم ربراد مانیبه پ يخواه يکه از من م ينگذاشت يباق

 سطح است.  نیزنده است رفتارش در هم هیمعاو يحال امام)ع( تا وقت نی. اما در عيقتل برسان

او  نیرا به عنوان جانش دیزی رود، يم ایاز دن هیمعاو يکرد: وقت حیمردم تهران در مجلس تصر ندهینما

کند، بعد هم از امام )ع(  عتیکه با او ب خواهد مياز امام )ع(  اتشیدر زمان ح هیکار آوردند. معاو یرو

 هیصلح امام حسن )ع( با معاو یابند از بنده کی لیبه دل قایکند. امام )ع( دق عتیب دیزیکه با  خواهد مي

کند و بعد از او خالفت از آن حسن  نییتع نیخود جانش یحق ندارد برا هیکه قرار گذاشته بودند معاو

زیر بار بیعت با  )ع( است؛ نیخالفت از آن حس فتد،یحسن )ع( ب یبرا يکه اتفاق ي)ع( و در صورت

 دیزی دهد، يم انجامکه  یيها یزیو با برنامه ر کند يم يشکن مانیپ هیدر هر صورت معاو رود. یزید نمي

که امام  يو در حال نهیمنبر در شهر مد یبارباال کی. کند يم لیخود به جامعه تحم نیرا به عنوان جانش

که او اهل  دیگو يکنند و م عتیب دیزیتا با  کند يمردم را دعوت م هیمنبر نشسته بود، معاو یپا زی)ع( ن

 است. انتیفضل و تقوا و د

راجع به  دیگو يو م شود مينقل به مضمون است، گفت: امام )ع( بلند  ریتعاب نیا که این انیبا ب يمازن

باز و سگ باز و شراب خوار و ...  نهیاو بوز شناسد؛ ياو را نم يکه انگار کس دیکن يصحبت م يکس

 خواهد مي( عبعد هم که از امام) ؟يکن يم يرسول خدا)ص( معرف ينیخالفت و جانش یاست؛ او را برا

که از  يتینخواهد کرد؛ پس حاکم عتیمثل من با مثل او ب ندیفرما يامام )ع( م ،يکن عتیب دیزیبا  دیکه با

 يتیوضع حاکم نیاو انتظار است تا در جهت احقاق حق و مخالفت و مبارزه با باطل حرکت کند، ا
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و منکر  قمرتکب فس يالخمر است، علن )ع( با آن سر و کار دارد. شاربيعل يب نیاست که حس

 .شود مي

 يگروه باق کی کند، يم فیرا توص تیحاکمعلما و  ،امام )ع( روزگار که اینکرد: بعد از  حیتصر یو

مردم و  یها مردم هستند؛ امام )ع( درباره توده یها داشت و آن توده دیبه آن ام توان يکه م ماند يم

خود بشناسند و در  گاه پناهو  ملجأبکنند و امام )ع( را به عنوان  يحرکت رود يانتظار م ها آنکه از  يکسان

و  لینامه مردم عراق و اعزام مسلم ابن عق رشیپذ قیحرکت کنند، امام )ع( از طر امورجهت اصالح 

 کند يها از مردم دعوت م و پرسش و پاسخ ها يها و سخنران با مردم بصره و عراق و خطبه ینامه نگار

 یمردم به جمع بند عموم )ع( درباره مامکه ا چه آن. دیاصالح وضع موجود کمک کن یبرا دییایکه ب

گرفتار حرام  يجیوار و بصورت تدر است الک پشت نیا کند يم فیو بصورت خالصه توص رسد مي

 شدند.

 ای شد يم ریکه وز يو هر کس انیجیها و پاسداران و بس طلبه ياست که زمان ادمانیکرد: ما  دیتاک يمازن

المال  تیب یبرا ها ایناز  يکی گفت يداشت و م بیدو خودکار در ج گرفت يبر عهده م يتیمسئول

قدر بد استفاده  آن نیماش نای که چرا از يپرس يم یاز فرد يکه وقت یيبه جا دیاست، اما کم کم رس

کرده است؛  رییاوضاع کامال تغ يعنیالمال است؛  تیب مال ست،یخودم که ن نیماش دیگو يم ،يکن يم

 يموارد و البته در برخ يخشن بود دربرخ یا فهیدوم که خل فهیزمان خل انیاز وال يکیجالب است که 

را احضار و او را عزل  انیاز وال يکی شانی؛ امماشات کرد یمقدار هیموارد از جمله مواجهه با معاو

 فهیو به خل کند يم هیته فهرستيرا پس بده؛ او  یکه هرچقدر مال و اموال دار دیگو يبه او م و کند يم

 دیگو يم ؟شود ميچه  هیبق فیتکل پرسد ياز او م فهیمال حکومت است؛ خل ها این دیگو يو م دهد يم

است که  یيایاهد ها اینمردم دادند،  دیگو يم ،یا که از کجا آورده پرسد يخودم است؛ از او م مال يباق

به تو  ایهدا نیهم باز از ا یدار نبوداستاناگر تو  پرسد ياز او م فهیخودم است؛ خل یبه من دادند و برا

به تو  ایهدا نیباز هم از ا ،یهم نبود ریکل، معاون وز ریمد ر،یمجلس، وز ندهیاگر نما دادند؟ يم

 عطیه نیکم کم ا دادند؟ يم ایهدا نیاز ا وباز هم به ت دیرس ينم یيطال یاگر دستت به امضاها دادند؟ يم

 .شود مي يحرام وارد زندگ

امام خود  یها برا حرف نیا ها را بر زبان آورده است حرف نی)ع( ا يابن عل نیگفت: حس چنین هم یو

 ها آن یرو یتأثیرو کنند ميگوش ن ها آناما  کند، يم يمردم سخنران یاست که در کربال برا حسین)ع(

پس  ست،ی)ع( ن نیبگذارد و اشکال از امام حس تأثیر دیبا گری)ع( که د نی. حرف امام حسگذارد ينم
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باعث  یحرام خوار نیپر از حرام شده است؛ ا تانیها که شکم دیگو يخود امام )ع( م ست؟یاشکال از ک

شدن  عیدر حال ضا قشحی گریدر حال مردن است و د يکیتان  در کنار گوش دینیب يشده تا شما م

است که حضرت ابا عبداهلل )ع( از  يفیو توص یحرام خوار جهینت نیا گزد؛ يکک شما هم نم ياست ول

است که امام)ع(  يوضع نیمرجع و حاکمان و خود مردم دارند؛ ا یها سه گروه خواص جامعه، گروه

 با آن مواجه بود.

که در  یا )س( هم در خطبه نبیمحرم به بعد حضرت ز ازدهمیمجلس اضافه کرد: از  ندهینما نیا

کارها، عهد  بیفر یکه ا کند يم فیتوص گونه اینمردم عراق را  خواند، يمردم م یکوفه برا نیسرزم

)ع(  نیاست که امام حس یا جامعه یها يژگیو ها این د؛یهست يما اهل تملق و چاپلوسها! ش شکن

کارو  ترین بزرگعرض کردم  که ایناست که  نیا جا اینما تا  یآن را اصالح کنند. جمع بند خواستند يم

 ینجات داد و برا يکرد و از مرگ حتم ایگذشتگان را اح راثیبود که م نی)ع( ايابن عل نیحس ژهیکارو

از آدم تا خاتم  هک یا است که جامعه نیا یکرد برا جادیا ندگانیآ یبرا ينیتضم راثیم نیاستمرار ا

کند و در جهت معروف حرکت کند و  يحق زندگ ریتالش کردند که تا آن را با حق آشنا کنند و در مس

 يو دروغ یو اخالق در آن جامعه حاکم باشد و در آن جامعه اگر حرام خوار یو جوانمرد تیحر

 وجود داشته باشد، بزرگان آن جامعه سکوت نکنند.

که از آدم  یيها يخوب نیکه از تمام ا نمیب يرا م یا من جامعه ندیفرما ي)ع( م نیادامه داد: امام حس يمازن

 يعنیمانده باشد؛  يدر آن باق يچرب ایاز آب  يرطوبت يفظر کیتا خاتم تالش کردند به اندازه ته مانده 

 نینمانده است، اما ا يباق یزیچ یارو فداک ثاریو ا یو آزاد تیعشق و محبت، حر ،ياز اخالق و خوب

 نیتر با شکوه نیبر اساس نقل همه مورخ کند؛ يرا مراعات م يجامعه به لحاظ ظاهر، همه ظواهر اسالم

 نیتر و باشکوه شد يها اقامه م نماز جماعت نیو با شکوه تر شد يبرپا م هیها در زمان معاو نماز جمعه

جامعه دروغ حاکم است؛ نماز هست اما نماز مانع  نیاما در ا شد، يمراسم حج در آن جامعه اقامه م

 زکاتروزه و  نیهمه ا ست؛یحج هست، اما حج عامل وحدت و انسجام جامعه ن ست،یفحشا و منکر ن

و تملق و  یکه بر آن دروغ و حرام خوار میهست ياسالم یا هست، اما ما شاهد جامعه ها اینو 

ها در  و الل انینایناب ر،یپذ بیو اقشار آس شود مي عیف ضایحاکم است؛ در آن جامعه حق ضع يچاپلوس

 اند. شهرها رها شده

که در  ایانب یها بکند که تمام تالش دیجامعه چه کار با نیاصالح ا یخاطرنشان کرد: امام)ع( برا یو

باز  حیمس نیکند؟ ا ایدر حال کما را اح ضیمر نیا ایزنده کند  یيحایدم مس کیه مرگ است، با استان
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فاطمه آمده که تمام آن زحمات، خدمات و تالش ها را که در حال مرگ است را  نیحس نیمصلوب و ا

و با  رشیو زه ياصغرش و مسلم و هان ياکبر و عل يو خون پاکش، با قاسم و عل یيحایبا دم مس

عزت و  يدوراه نیباشد. امام )ع( ب ندگانیآ یبرا ينیکند و تضم ایاح نبش،یابوالفضلش و اسارت ز

را  یگریهر راه د ؛یشتر نداریکه شما دوراه ب ندیگو يبکند؟ به امام)ع( م دیچه کار با رد؛یگ يذلت قرار م

امام )ع(  گفتند  ؛یریبپذ دیرا با يکیمرگ؛  ای دیزیبا  عتیب ایگفتند  رند؛یپذ ينم کند، يم شنهادیکه امام پ

 امنّ هاتیکرده؛ ه ریپر از ذلت و نکبت با مرگ سرخ با عزت مخ يزندگ نیپسر نابکار، من را ب نیکه ا

 نیبار ذلت نخواهم رفت و ا ریمن ز م؛یبار ذلت برو ریما که ز انالذله! دور باد و دور باش از ما و خاند

 یبا عزت برا ياصالح جامعه و زندگ یبرا يراه چیکه ه يرفتن به استقبال شهادت در زمان يعنی

 .تینمانده و اسارت اهل ب ي)ع( باقيابن عل نیحس

اکبر  يعباس، عل)ع(، نیحس راثیم نیو ا میما هست نیکرد: اکنون ا دیمردم تهران در مجلس تاک ندهینما

سال دشمنان اسالم تالش  ۱۳۸۰کرده است.  نیتضم ندگانیآ یرا برا راثیم نی)س(؛ انبیو قاسم و ز

 فهیکردند، منصور خل بیتخر ااباعبداهلل)ع( را باره فیرا نابود کنند؛ مزار شر راثیم نیکردند تا ا

کرد، مامون  بیهارون تخر کردند، یآن را دوباره بازساز يعباس یو هاد یکرد، مهد بیتخر يعباس

اطراف  یها کردند که حرم و خانه بیکرد و باالخره چنان تخر بیکرد، متوکل چند بار تخر یبازساز

خراب کرد، آمدند  شتریب شود ميگفتند ن دآن را شخم زدند و به عنوان مزرعه از آن استفاده کردند؛ بع

 یقطع شود؛ امام هاد دی)ع( دست بايابن عل نیحس ارتیز یکردن را ممنوع کردند و گفتند برا ارتیز

 دیکن ارتی)ع( را ز میو حضرت عبدالعظ دیبرو یآن به ر یو به جا دیبه کربال نرو گری)ع( فرمودند د

کردند، اما از همه راه  میمناسک مربوط به عاشورا را تحر و. آمدند مراسم دهد يم نیحس یکه او هم بو

 کردیرو ریینشدند، تغ دیو ناام وسیکه هنوز از آن ما يراه نیآخر شدند باالخره وسیکه رفتند ما یيها

 یيها هم کردند و چه دروغ یماد فیتحر ها آناست؛  یمعنو فیتحر يعنیو گفتمان حاکم بر عاشورا 

 نسبت دادند. تیب لواه امام حسین)ع(که به 

تحت عنوان آداب اهل منبر داشته باشم اما  يامشب بحث خواستم يدر ادامه گفت: من اتفاقا م يمازن

 نیشود و ا یيبرداشت هاءجامعه سو يفعل یاز دوستان گفتند که ممکن است با توجه به فضا يبرخ

 ۱۲۸۰سال  يعنیسال قبل  ۱۱۸در  یاست؛ مرحوم محدث نور نیا تیاما واقع دمیحرف را درست د

شور ما روضه خوانان که به منبر که در ک هندوستان به من گفت یاز علما يکی دیگو يم يشمس یهجر

 نیکه ا دیکن یو کار دیسیبنو يکتاب کیشما  دهند؛ ي)ع( نسبت منییرا به امام حس یيدروغ ها روند، يم

حاکم  تیوضع نیاهم  اتیدر عتبات عال دانست يکه او نم دیگو يم ینور هاصالح شود؛ عالم تیوضع
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امام که خود  دهند ينسبت م شانیرا به ا یيها )ع( هم دروغ نیگوش امام حس خیب قایاست و دق

 را بکار نبرده. يکالم نیچن حسین)ع(

دشمن، تعداد  تیبر زبان آورده اند، افزود: از جمع یيها نسبت به عاشورا هم دروغ که این انیبا ب یو

هر نفر  یاگر برا دمیمن حساب کردم و د دیگو يم یمطهر دی)ع( که شه نیکشته ها به دست امام حس

دروغ، لو  نیا دندیساعت طول بکشد؛ بعد که د ۸۳ دیروز با کیکشتن الزم بود،  یوقت برا هیثان کی

 فیها تحر نسبت نیساعت بوده اما باز هم زمان کم آوردند. ا ۷۲رفته است، گفتند عاشورا استثنائاً 

و عقل باور  ندینش يکه به دل نمرا  یيها دروغ را و حرف یها گفتند اگر ما حرف ها آناست؛  یماد

 نبوده است. یخبر يلیکه البد خ ندیگو يکم کم مردم م م،یرا نسبت ده کند ينم

 دیکارم درست است، با کنم ميکنم، اگر فکر  ياگر من طلبه کار اشتباه میگو يگفت: من بارها م يمازن

مثل  يالبد امام هم آدم میآن را به امام راحل نسبت بدهم، بعد بگو دیآن را به خودم نسبت بدهم و نبا

)ع( هم  نیکه امام حس مییوبگ مییایبعد ب میکرد نهیباالتر از امام)ره( هم که هز نیمن بوده است؛ از ا

 ،یحرف را زد نیچرا ا دندیزده بود، از او پرس يربط يحرف ب یيدر جا یيآقا کیبوده است؛  گونه این

نادرست که به اباعبداهلل)ع( و ائمه)ع(  بدهند،  یکار را کرده بود. نسبت ها نیهم ا امام حسین)ع(گفت 

شده است. بعد  انجاماست که  یياز کارها نیا ؛شود ميو کساد  رود يم نیبازار رونقش از ب نیآن وقت ا

 ندیآ يم یمطهر دیو شه یمثل عالمه محدث نور یيو علما نیآدم ها و محدث يکه هر ازچندگاه دندید

 مسائل را اصالح کنند. نیاست که ا نیو کارشان ا

که سخنوران مکتب  يزانیو عز تیب هم من به ذاکران اهل اآلندر ادامه خاطرنشان کرد:  يمازن

قم وجود دارد که  هیدر حوزه علم یمعتبر یها هم کتاب اآلنکه  کنم ميهستند عرض  )ع(اباعبداهلل

؛ هم ها آن طالعهم یبرا کنیم مي يتنبل یکار شده است و امثال من مقدار ها آندرباره  يقیبصورت تحق

مطالب  ستین یازین گریوجود دارد که د يمتون وجود دارد و هم مطالب خوب نیدر ا ياشعار خوب

 . میموهن بگوئ

 حسین)ع(امام  یباالخره مردم برا رسند، ينم جهیهم به نت قیطر نیاز ا دندید يگفت: وقت چنین هم یو

 امام حسین)ع(مردم حساب شان را با  ند،یگو يرا م يچه مطالب یندارند که منبر یو کار ندیآ يباز هم م

خود قرار دادند؛  کاررا در دستور  یمعنو فیآمدند و تحر ها آنزمان  نیدر ا ؛کنند ميجداگانه حساب 

امام کنند. گفتند که  فیتعر گرید یا و گفتمان عاشورا را به گونه کردیتالش کردند تا رو يعنی

 امام حسین)ع( ایکه گو ندیفرما يم یمطهر دیپاک شود. شه امتیکشته شد تا گناهان امت تا ق حسین)ع(



93 
 

 یشود و در هر روزگار ادیشود تا آمار شمر ز دیکم است، آمد کربال تا شه ياحساس کرد شمر و خول

 شود به برکت حضور در مجالس و محافل. ادیآمار شمرها ز

ار است ذگتأثیر يبه شرط امام حسین)ع( یبرا ختنیقطره اشک ر کیشد:  ادآوری دیام ونیفراکس عضو

. میکرده باش ينسبت به قبل تفاوت میریبگ میتصم م،یشو يخارج م شانیاز جلسات مربوط به ا يکه وقت

شد، از امام  رفتهیباشد، توبه حر پذ ياگر توبه واقع ؛شود ميبا عاشورا و کربال درست ن یشمر يزندگ

 باشد. يبله، به شرط آنکه توبه او واقع دفرمودن شانیا ،شود مي رفتهیتوبه شمر هم پذ ایآ دندیسجاد پرس

و گفتمان  کردیرو فیعاشورا، به تحر خیتار فیو تحر یماد فیتحر تأثیربعد از عدم  که این انیبا ب یو

اخالق،  ،يحق طلب ،یآزاد ت،یآوردند، اضافه کرد: گفتند که اصال عاشورا گفتمان حر یعاشورا رو

 دیرا مرور کن یتراژد کیشما  که این يعنیبلکه عاشورا  ست،یبا عزت ن يگدباطل و زن يمبارزه با زندگ

 خداوند حل شود. شگاهیدر پ امتین در ق تا تا مشکل

بود که شمر ها و  امام حسین)ع(محافل بزرگداشت  مراسم روضه و مجالس و نیگفت: در چن يمازن

و کم  کردند يمشارکت م ها يخوان هیخودشان هم در مرث دیو شا کردند يدر عصر خود شرکت م دهایزی

 نیا میدار فیو تکل فهیبه عنوان وظ چه آنشدند. امروز  يبا هم خودمان ها اینو  امام حسین)ع(کم 

 راثیاز م انتیص يعنی شانیا راثیاز م انتیص م؛یکن انتیعبداهلل)ع( ص ياب راثیاز م دیاست که اوال با

تفاوت نبودن در برابر گناه زبان و حرام  يو ب ازمندانین ازیعزت، توجه به ن ت،یحر ،ي. حق طلبایهمه انب

 )ع( است. نیامام حس یها راثیاز م یخوار

 نی)ع( است؛ امام حس نیکه بر عهده ماست، مراقبت از سنگر امام حس يفیتکل نیکرد: دوم دیتاک یو

 نیا دیکرد و ما نبا جادیا ها آنو همه انس عهیجامعه ش ،يجامعه اسالم یبرا ی)ع( با شهادتش سنگر

و مرجان  ؤلؤدر کتاب ل ی. مرحوم عالمه نورمیکن لیخود تبد یویمنافع دن یبرا یسنگر را به ابزار

خودتان  یایدن یبرا یا لهیمنبر را وس نیاست که شما ا نیعبداهلل)ع( ا ياز مهلکات منبر اب يکی دیگو يم

و  يموضوع چپ و راست و انقالب نیا د؛یقرار ده گرانید یایدن یتان برا و بدتراز آن فروش آخرت

 يدوستانه و علم یو گو گفت کیدر  دیهم ندارد؛ همه با یذاکر و مداح و آن منبر نیو ا يانقالب ریغ

اسالم و انقالب و  یکه دل در گرو ها آنکشور و همه  یروهایهمه ن م؛یهمه با هم برادر م؛یقرار بگذار

 میبگذار نیبنا را بر ا م،ی)ره( را دارينیخلف صالح او حضرت امام خم راثیمو  )ع(نیامام حس راثیم

 .میقرار نده گرانید یایدن ایخودمان  یها يطلب ایدن لهی)ع( را وسيابن عل نیسنگر حس نیکه ا
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است که امروز بر عهده ما قرار  يتیمسئول نی)ع( سومنیگفتمان امام حس نییتب که اینبر دیبا تاک يمازن

و جامعه را با  میکن نییتب دیاباعبداهلل)ع( در جامعه است را با  به عنوان گفتمان چه آنشد:  ادآوریدارد، 

خوشش  ياز کس ياگر کس تا میهم نکن یساز هیوشب می)ع( آشنا کن نیامام حس یها شهیافکار و اند

و  يخود را سلمان فارس یفرد که این ایاست؛  دیزیهستم و او هم  امام حسین)ع(من  دیبگو امد،ین

ها و مصادره به نفع خود واقعا  یساز هیشب نی)ع( بداند. ا نیالمومن ریمقابلش را از صحابه متخلف ام

 ای)ع( را مصادره به مطلوب به نفع خود نیبزرگ امام حس راثیاست که ما م فیو ح دهد يجواب نم

 .میکن گرانید یایدن

 يامت من کسان نیفرمودند بدتر شانینقل شده که ا امبریمردم تهران در مجلس افزود: از پ ندهینما

 نیاست که ما د نیاز ا يناش تیوضع نیاز ا يبخش ؛يباشد، در آخرت هم جهنم ریفق ایهستند که در دن

خب  د؛یآ ينم رمانیگ یزیو خودمان هم چ میفروش يم گرانید یایدن یو اعتبار و منزلت خودمان را برا

عاشورا و کل عرض کربال و  ومیعاشورا، کربال و محرم است که کل  امیپ ها این  م؛یکار را بکن نیچرا ا

و درست  میکن لیتحل م،یدرست بشناس ما چه آنباشد به شرط  نیچن تواند يم یکل شهر محرم؛ هر روز

 .میعمل کن

 

 پیام تبریک احمد مازنی به كیهان كلهر

را   ۲۰۲۰ سال هنرمندبه عنوان کلهر  کیهان انتخاب دهم مجلس فرهنگي کمیسیون عضو مازني احمد

 گفت. تبریک

 ساز آهنگ موسیقیدان، کلهر کیهان استاد به را ۲۰۲۰ سال هنرمند جایزه کسبدر پیام مازني آمده است: 

 ای وارسته انسانهای تالش برکت به ایران نام تعالي. گویم مي تبریک کشورمان افتخار پر نوازنده و

 .است ایراني هر افتخار باعث هنر، و فرهنگ عرصه در شما چون

 

 حضور هنرمندان در جشنواره ها تیدر واكنش به طرح ممنوع یمازن تییتو
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 بیاز عج  یهنر یحضور هنرمندان در جشنواره ها تیرسد. طرح ممنوع يم یباغ بر نیا از دم هر

فرهنگ و هنر  ينکته اشاره کرده ام با اهال نیروزهاست. بارها به ا نیمطرح شده در ا یبحث ها نیتر

 .میکشور را حفظ کن نیا یها هیسرما دیما هستند با ياجتماع هی. هنرمندان سرما دینکن يبرخورد سرهنگ

 

 شد ای ماهواره های شبکه به مردم گرایش به منجر سیما و صدا رد صدایی تک

 اظهار برنا، خبرنگار با وگو گفت در اسالمي، شورای مجلس فرهنگي کمیسیون عضو مازني، احمد

 فرهنگ بودجه ها بخش دیگر و کشور فرهنگي بودجه درباره باشیم داشته قیاسي بخواهیم اگر: داشت

 نهادهای و ها سازمان با مقایسه در است فرهنگي سازمان یک که هم صدا و سیما زیاد نیست. یودجه

بودجه . گیرد مي تعلق سیما و صدا سازمان به بودجه بیشترین فرهنگ حوزه در اما زیاد نیست دیگر

 .که بسیار ناچیز است است کشور کل بودجه از درصد دهم شش کل طور به فرهنگ حوزه

 همه مباشرتي صورت به که دارد غلط ساختاری انساني نیروی لحاظ به سیما و صدا: کرد تصریح مازني

 قدیمي و کهنه روش یک هستیم شاهد سیما صدا سازمان در که مدیریتي روش. دهد مي انجام را کارها

 سیما و صدا  بودجه شرایط این در قطعاً. دارد بسیاری فاصله ای رسانه کار جدید های روش با که است

 سازی چابک سیما و صدا سازمان در اگر و باشد گو جواب تواند نمي شود گرفته نظر در هرچقدر

 مجوز با مختلف مشاغل و اصناف صاحبان و شود عرصه این وارد خصوصي بخش و گیرد صورت

 .بود خواهیم بهتری اتفاقات شاهد قطعاً بگیرند نظر در را هایي شبکه مسئولیت سیما و صدا

 اگر و ندارد اساسي قانون با منافاتي هیچ شده مطرح طرح یک قالب در که موضوع این: افزود وی

 این از درصد ده با سیما و صدا شود، تصویب ایم گرفته نظر در که طرحي و دهد رخ اتفاقي چنین

. است کم بودجه رقم این قطعاً مدیریت روش این با اما شود مي اداره دارد خود اختیار در که ای بودجه

 مختلف های بخش در باید سازی چابک این و شود مي تمام گران بسیار امروز کشور اداره کل طور به

 .شود گرفته درنظر

: کرد تأکید ندارد، ملي رسانه برای خطری هیچ خصوصي های شبکه اندازی راه که این به اشاره با مازني

 بخشي مطبوعاتي معاونت که است اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت باره این در بزنیم مثالي بخواهیم اگر

 تهدید را حکومت ارکان خطری هیچ و شده ثبت نیز مستقل های رسانه معاونت این در و است آن از

 به تلویزیون و گرفت نظر در توان مي نیز تلویزیوني و رادیویي های شبکه برای را حالت این. کند نمي

 بدهد خصوصي بخش به را تلویزیوني های شبکه تواند مي خود برای مختلف های شبکه اندازی راه جای
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 فضایي موقعیت این. بدهد مختلف های شبکه به پخش مجوز تخصصي نظارت هیأت یک با خود و

 .باشد سازنده تواند مي قطعاً که آورد مي وجود به رقابتي

 شود داده شبکه یک مجوز پرسپولیس و استقالل باشگاه دو از کدام هر به اگر مثال عنوان به: افزود وی

 باال بسیار شبکه دو هر مخاطبان میزان باشند داشته آن در را شان فوتبالي های بحث شبکه دو این و

 ها بحث این برابر است مجبور که تلویزیوني تا گرفت خواهد صورت بسیاری درآمدزایي و بود خواهد

 نیز پور فردوسي عادل چون افرادی که است صورت این در و باشد خنثي ها کل کل اصطالح به یا

 همه. شود پخش «نود» برنامه مثل هایي برنامه و باشند داشته را خود های شبکه مجوز داشتن با توانند مي

 به توان مي ها آن جمله از که بپردازند شبکه یک اندازی راه به مجوز دریافت با توانند مي افراد و ها حوزه

 شرایط این در و کرد اشاره... و بازار مختلف اصناف ها، ناد موسیقي سینما، اهالي قم، علمیه حوزه

 هیچ وضعیت این قطعاً و کنند فعالیت و داشته حضور تلویزیون در توانند مي نیز سیاسي مختلف سالیق

 به که چه آن و باشد داشته نظارت ها شبکه این به تواند مي سازمان این و زند نمي سیما و صدا به آسیبي

 بیان آزادی تأمین آن رأس در و شده بیني پیش اساسي قانون اصول در سیما و صدا مأموریت عنوان

 .بود خواهیم شاهد واقع در را است

 اهدافش جزو که چه آن به امروز تا عنوان هیچ به سیما و صدا: کرد تصریح بحث این ادامه در مازني

 شده بیني پیش اساسي قانون در سیما و صدا مأموریت عنوان به که چه آن و نیافته دست شده، مشخص

 و ها شبکه بین من و است کلي نگاه یک این البته و دارد بسیاری فاصله بینیم مي امروز که چه آن با

 های برنامه حدی تا که بینیم مي را هایي برنامه مواقع برخي و هستم قائل تفاوت مختلف های برنامه

 مدیریتي نوع اما شوم نمي کشند مي سیما و صدا در افراد که زحماتي منکر من. آیند مي حساب به خوبي

 گرفته نظر در آن برای که اهدافي به نتواند سازمان این تا شده باعث است حاکم سیما و صدا در که

 شاهد شده باعث که است گری تصدی مدیریت سیما و صدا مدیریت نوع متأسفانه. یابد دست شده

 ما و شده دیگر های دیدگاه بیان مانع سیاسي بخش در خصوص به باشیم، انحصارطلبي اقلیت وجود

 استقبال و استفاده جای به مردم و شده مردم قهر به منجر که هستیم رسانه این از ابزاری استفاده شاهد

 نظام و کشور برای اتفاق این قطعاً و اند رفته ای ماهواره های شبکه سراغ به خودمان سیمای و صدا از

 .داشت خواهد پي در بزرگي خسارت و است خطرناک بسیار اسالمي جمهوری

 

 برگزار كند یقیموس نهیدر زم ییزگردهایم مایصدا و س
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با  يفرهنگ یدر نشست گفتگو يفرهنگ ونیسیفرهنگ، هنر و رسانه کم تهیکم سییر يمازن احمد

 کیاز ابداعات  يفرهنگ یگفت و گو یها گفت: سلسله نشست ،يقیموس یحضور کارشناسان حوزه 

است و هدف آن است که مسائل حوزه فرهنگ به صورت گفتگو محور  يفرهنگ ونیسیکم ریسال اخ

 صحبت کرد. دیگر یکگرفت که چهره به چهره با  ادی دیبا رایز ردیگ رارق يمورد بررس

جلسه  کیاز  دیجامعه است و با یازهایها جزو ن بحث نیمردم تهران در مجلس افزود: ا ندهینما

با  يفرهنگ یگفتگو ینشست ها نی؛ مثال همشود ميوارد عرصه عمو يفرهنگ ونیسیمحدود در کم

 شود. انجام یحوزه هنر ایسراها  فرهنگ ایدر دانشگاه ها  يقیموس تیمحور

بحث ها و گفتگوها  نیبرگزار کند و گفت: ا يقیموس نهیدر زم یيزگردهایخواست م مایاز صدا و س یو

 مطرح شود. ،گیرند ميآن قرار  جریاندر  يکه همگ جیرا یتواند به عنوان بحث ها يم

جلسات عنوان کرد و با اشاره به جلسات  نیمحاسن ا گریدستگاه ها را از د انیم یيهم افزا يمازن

 يقیتطور موس ریس دیدارد و با يخیجنبه تار کی يقیموس يو حقوق يفقه گاهیگذشته ادامه داد: بحث پا

 کرد. ياسالم بررس خیو تار رانیا خیو تحول آن را در تار

و  امیق یغفلت در مردم به جا جادیا یابزار برا نیکه از ا میبرس نیبه ا یيدر نقطه ها دیگفت: شا یو

برده و در  شیپ ياز جامعه را به سمت فساد اخالق يبخش یيدر جاها دیحرکت استفاده شده؛ شا

و در  مانیافراد با ا ریتحق یبرا یيجاهادر  دیخاص حاکمان ظالم و جائر استفاده شده و شا یتاالرها

نکته  يقینوع خاص از موس نیدر مورد ا )ع( استفاده شده و اتفاقاً در همان جا معصوم نینقطه مقابل د

 گفته و مخالفت کرده باشد. یا

آن حکم صادر  یبرا میخواه ميکه  يفن یها يدر بررس دیکرد: با دیمجلس تاک يفرهنگ ونیسیکم عضو

 .میو فهم آن توجه کن يخیبه ابعاد تار میکن

 

 یها كانون نقش/  های ما كمرنگ است اما جشن كنیم میبرگزار تر رنگ  را پر مانیها یعزادار ما

 است لیبد یدهه كرامت ب یها جشن تیدر محور یو هنر یفرهنگ

را پررنگ  مانیها یرادهه کرامت گفت: ما عزاد یها بر پررنگ برگزار شدن جشن دیبا تاک ياحمد مازن 

 يما کسان انیعیش ندیفرما يم میکه از معصوم دار یریاشتباه است چرا که در تعب نیو ا میکن يبرگزار م

شده  ينیب شیپ یبرابر و مساو تنسب يعنیهستند  نیما شاد و در اندوه ما هم غمگ یهستند که در شاد
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در  دیبه همان اندازه هم با میکن يم یسوگوار )ع(است و ما به همان اندازه که در شهادت امام رضا

 .میو جشن و نشاط برگزار کن میکن یشاد شانیوالدت ا

است  يتولد حضرت معصومه )س( و امام رضا )ع( است چندسال نیدهه کرامت که فاصله ب یبرنامه ها

 ،«ياحمد مازن»با حجت االسالم  یيمناسبت گفت و گو نیو به هم شود ميپررنگ تر از قبل برگزار 

 :دیخوان يم ریکه در متن ز میداشت ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیکم عضو

 ست؟یآن چ يمردم کردیتوجه به دهه کرامت با حفظ رو لزوم*

از هزار ساله است  شیتجربه ب کیوجود دارد حاصل  )ص( امبریپ تیاهل ب میکه به عنوان تکر چه آن

. در واقع تا امروز شود مي دندیکه کش یيها و مشقت )ع( )ص( تا خلفا و دوران ائمه امبریاز عصر پ يعنی

چند قرن و  يپروسه طوالن کیوجود دارد محصول  ادیکه به عنوان مناسک و شعائر در اع یزیآن چ

 .میچندساله است که ما شاهد آن هست

 میمورد توجه و تکر دیبا نیجامعه مسلم یتولد و وفات ائمه )ع( برا يعنیمراسم ها  نیا بزرگداشت

 ينید یمسئوالن در مورد مناسبت ها دیگردد که با يتوجهات به حکومت برم نیاز ا ی. مقدارردیرار گق

 لیتبد يو حکومت يدولت امهبرنامه ها به برن نیدهند که ا انجامکار را  نیا دیبا یکنند اما به گونه ا نهیهز

 دارد. يبستگ زیحوزه به مردم ن نینشود والبته قسمت اعظم کار درا

 نی، اشود ميمراسم  یبرگزار یدولت برا یاز سو يیکه کمک ها میشاهد هست يمحرم و صفر گاه در

مراسم ها برگزار شود  نیا يمنجر شود که مردم احساس کنند از محل منابع دولت نیبه ا دیکمک ها نبا

 دیبا زیدهه کرامت ن یو کمک مردم برگزار شود. در مورد جشن ها يبه سبک سنت دیکار با نیدر واقع ا

 .میباشد و قسمت اعظم کارها را به مردم بسپار نیا اقیسبک و س

تا چه  شود ميمطرح « است یو عزادار یاهل غمگسار» عهیش که ایندر مورد  يحال حاضر شبهات در*

شبهات  نیکه به ا ردیدهه کرامت مورد توجه قرار گ ریشاد نظ يمذهب یو مناسبت ها ادیاع دیاندازه با

 پاسخ داده شود؟ زین

که از معصوم  یریاشتباه است چرا که در تعب نیو ا کنیم ميبرگزار  تر رنگ را پر مانیها یعزادر ما

 يعنیهستند  نیما شاد و در اندوه ما هم غمگ یهستند که در شاد يما کسان انیعیش ندیفرما يم میدار

 یوگوارس )ع( شده است و ما به همان اندازه که در شهادت امام رضا ينیب شیپ ینسبت برابر و مساو

 .میو جشن و نشاط برگزار کن میکن یشاد شانیدر والدت ا دیبه همان اندازه هم با کنیم مي
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هستند  یو زار هیفقط اهل گر  )ع( تیمکتب اهل ب روانیو پ عهیکه شکل گرفته است که ش یتفکر نیا

پس کم  میحرف را ندار نیا رهیقرآن، سنت و س یجا چیدر ه يعنیندارد  یاعتقاد انیاساس و بن چیه

اندازه را  دیتواند باشد بلکه با ينم تیاهل ب روانیو پ نیمومن يژگیکردن و هیگر ادیو ز دنیخند

 نگهدارند ،در جشن ها برنامه شاد و بانشاط داشته باشند.

جشن ها را  نیفراهم شود که هیأت ها و مردم خودشان ا يطیشرا دیدهه کرامت با یجشن ها در

هستند   )ع(تیکه برگزار کننده مراسم و محافل مربوط به اهل ب يمذهب یبرگزار کنند، هیأت ها

دارند و خودجوش هستند و مردم با  ادیز يخیتار شهیهیأت ها ر نیهستند. ا يخودجوش و مردم

 کنند. يم نهیهیأت ها هز نیا یافتخار برا

 رند؟یدهه کرامت محور قرار گ یجشن ها یمساجد در برگزار دیچه اندازه با تا*

هستند. مسجد به عنوان  ياسیو س یاقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ گاهیپا يجامعه اسالم یبرا مساجد

 یاز عده ا يو همراه تیعده و حما کیبه  نیمسجد را به محل توه که ایننه به مفهوم  ياسیس گاهیپا

ناب  سالمبا تفکر ا جا آنباشد که مردم در  يکنند بلکه به عنوان تفکر اسالم ناب و محل لیتبد گرید

 .ردیآشنا شوند مورد توجه قرار گ

 

 یمثل فرهنگسراها ،را جذب کنند يمذهب ینهادها ریتواند سا ياگر مسجد محور شود م یا هر محله در

را  شانیها فعالیت يمسجد به خوب تیتوانند با محور يکه وجود دارند م يیها و تشکل ها یشهردار

 ببرند. شیپ ریمس نیدرا

 مساجد چطور؟ یهنر يفرهنگ یها کانون*

 تیتوانند محور يدارند و م يلیبد ينقش ب نهیزم نیدر مساجد در ا یو هنر يفرهنگ یها کانون قطعا

را به جوانان و نوجوانان بسپارند  نهیزم نیکارها در ا دیالبته با رندیرا به عهده بگ ها ها و برنامه جشن

 امیا نیرا درا بونیتر شندداشته با اریرا در اخت بونیمنابر و تر شهیائمه جماعات هم که این یبه جا يعنی

بچه ها  نیکنند که ا یيفرصت دهند کمک و راهنما ها آنجوانان و نوجوانان قرار دهند به  اریدر اخت

 اداره کنند.مجالس و محافل را  نیخودشان ا
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و شکستن  ونیزیو تلو ویدر حوزه راد ها فعالیتآزاد كردن  ما،یوس مطالبه درباره صدا نیتر یعموم

 رسانه است نیانحصار ا

آزاد کردن  ما،یوس مطالبه درباره صدا نیتر يعموم دیشا يفعل طیگفت: در شرا رانیبه روزنامه ا يمازن

از  شیآن باشد اما پ یساز رسانه و چابک نیو شکستن انحصار ا ونیزیو تلو ویدر حوزه راد ها فعالیت

 در ي.  به عبارتردقرار دا تیها موضوع نظارت و شفاف مطرح هستند که در رأس آن یتر آن مسائل مهم

 نیا یو درآمدها ها نهیدخل و خرج و هز یها  نهیشود که زم ایمه يطیشرا دیبا يچارچوب فعل نیهم

صدا  یها فعالیت ایموضوع وجود داشته باشد که آ نیزمان امکان نظارت بر ا روشن شود و هم سازمان

باشد  یزیچ نیتر و کم نیتر ساده دیشا نیا ر؟یخ ای شود مي انجامآن  يقانون مأموریت ریدر مس مایو س

 توقع داشت. يمل مأموریتدستگاه با  کیاز  توان يکه م

 

 کرد؛ انیب یشهرستان ر ياز مراکز فرهنگ دیبازد جریاندر  يمازن

 به اهل فرهنگ سپرده شود دیبا یفرهنگ كار

از اداره فرهنگ و ارشاد  ،ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم ياحمد مازن االسالم حجت

مجتمع ابوالفتوح  یو هنر يفرهنگ یها تیفعال جریاندر  کیو از نزد دیبازد یشهرستان ر ياسالم

 قرار گرفت. یراز

 سییر ياالسالم احمد مازن حجت ،یشهرستان ر ياداره فرهنگ و ارشاد اسالم يگزارش روابط عموم به

تعامل و ارتباط با  تیرا تقو يفرهنگ یها تیاولو ینتر مهمفرهنگ ، هنر و رسانه مجلس دهم  تهیکم

 سپرده شود. فرهنگ يبه اهال دیبا يفرهنگ و هنر دانست و افزود: کار فرهنگ ياهال

 يفرهنگ ونیسیبه هنر گفت: کم ونیسیکم نیا ژهیمجلس درباره توجه و يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

توجه داشته  یهنر یها تا به همه رشته کند يمرتبط است و تالش م یهنر یها مجلس به تمام حوزه

نظران  هنرمندان و صاحب یریگیپ زانیبه م یمختلف هنر یها با شاخه یتوجه و همکار نیباشد اما ا

 .شود ميمربوط  زین هنر خاص نآ

 

كار  نیا یالزم برا ی/ مجلس آمادگشود می شورباعث رونق ك یاحتیس -یارتیمنطقه آزاد ز جادیا

 را دارد
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در کشور اظهار کرد:  ياحتیس -يارتیمنطقه آزاد ز جادیمجلس با اشاره به ا يفرهنگ ونیسیکم عضو

 طیکه در شرا ایمسلمان در دن انیرانیا ریمهاجر و هم غ انیرانیکه هم ا میفراهم کن يطیشرا میتوان يم

 سفر کنند. رانیرا ندارند بتوانند به ا رانیامکان سفر به ا یعاد

در گفت و گو با شفقنا در خصوص لزوم  دیام ونیفراکس ياجتماع يفرهنگ تهیکم سییر ياحمد مازن

 ياسیس يو حت ياجتماع ،یمهم اقتصاد یها تیاز ظرف يکیگفت:  ياحتیو س يارتیمنطقه آزاد ز جادیا

خارج از کشور شامل همه  میمق انیرانیخارج از کشور هستند. ا میمق انیرانیا ،يفعل طیکشور در شرا

 تیاز خودشان سلب تابع يلیممکن است به دال يحت ایدارند و  يرانیا تیشوند که تابع يم يکسان

بلکه  ستینه تنها بد ن گریبه شهر د یو از شهر گریبه کشور د یکرده باشند. نفس مهاجرت از کشور

 دیبر اساس باورها و اعتقاداتتان رفتار کن دیتاگر نتوانس“ کند يم هیقرآن توص يخوب هم هست؛ حت

 ”دیمهاجرت کن

شان دارند؛ حتي  او در ادامه افزود: اما کساني که مهاجرت مي کنند تعلق ذاتي و دروني نسبت به زادگاه

وطناني که از شهرهای دیگر، مقیم تهران شدند تجمعاتي را تشکیل  هم شاهد هستیم همدر داخل ایران 

. بنابراین کل جهان و ایرانیان خارج کنند ميفکری  دیگر هم مي دهند و بر اساس منافع مشترک با یک

ي خوبي ظرفیت های مال ها آناستفاده کنیم.  ها آناز کشور را نباید نادیده گرفت و مي توانیم از ظرفیت 

 شود ميبخشي از قوانین و مقررات و رفتارهای سلیقه ای که در کشور اعمال  رسد ميدارند اما به نظر 

 ها استفاده کنیم. باعث شده نتوانیم از این ظرفیت

عضو کمیسیون فرهنگي مجلس بیان کرد: مي توانیم شرایطي را فراهم کنیم که هم ایرانیان مهاجر و هم 

در دنیا که در شرایط عادی امکان سفر به ایران را ندارند بتوانند به ایران سفر کنند.  غیر ایرانیان مسلمان

که مناطقي را آزاد تجاری  طور همانبنابراین نیاز است مناطقي را به عنوان مناطق آزاد در نظر بگیریم؛ 

و سیاحتي اعالم  توانیم مناطقي مثل مشهد، قم و شیراز را به عنوان مناطق آزاد زیارتي حساب کردیم مي

 کنیم.

گردشگری در مشهد جلسه ای داشتم که یکي از  فعاالنمازني اظهار کرد: سال گذشته با جمعي از 

ها این  سیاحتي اعالم کنیم. برداشت آن –مطالباتشان این بود که مشهد را به عنوان منطقه آزاد زیارتي 

توانند با تسهیالت بیشتری این  وارد شوند مي بود اگر غیر ایرانیان برای انعقاد قرار داد به شهری آزاد

خودشان باز  رقرارداد را منعقد کنند و بعد از چند ساعت به کشور دیگر بروند و بعد از آن به کشو

گردند. بسیاری از سرمایه گذاران کشورهای همسایه و یا آسیای میانه هم بارها اعالم کرده اند که در 
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م این کار مي تواند باعث جاانیرند و به ایران سفر کنند. در نتیجه شان است ویزا بگ شرایط عادی سخت

 رونق مشهد و ایران در زمینه های مختلف شود.

یم چنین خواه مياو ادامه داد: وقتي برای افراد غیر ایراني و ملت های مسلمان کشورهای مختلف 

جر خارج از کشور هم اقدام کنیم توانیم برای ایرانیان مها شرایطي را فراهم کنیم به صورت ویژه هم مي

 شان را ببینند و هم زیارت کنند. قواماتا با سفر به ایران هم 

در مجلس دیپلماسي عمومي ایران را ضعیف  و پردیس اسالمشهر ،شمیرانات ،ری ،نماینده مردم تهران

که اکثر افرادی دانست و تصریح کرد: نکته بعد این است که چهره ایران در دنیا به گونه ای معرفي شده 

چه که به ما در رابطه با ایران گفتند در عالم واقع به گونه ای  گویند آن که به ایران سفر مي کنند مي

کردیم ایران کشوری  دیگر است. به ما گفتند ایران امن نیست در حالي که امنیت زیادی دارد، فکر مي

از جهت توسعه فرقي با دیگر  جنگ زده و مخروبه است در حالي که کشوری آباد است و تهران

کشورها ندارد. دلیل این عدم آگاهي مردم کشورهای دنیا نسبت به ایران این است که دیپلماسي عمومي 

 .ما ضعیف است و نتوانستیم چهره واقعي، فرهنگ و تمدن و میراث فرهنگي ایران را به دنیا معرفي کنیم

ماتم در دوره ای که ریاست کمیسیون فرهنگي را عضو فراکسیون امید مجلس اطهار کرد: یکي از اقدا

شد. در حال  انجامفرهنگي بود که با دعوت از دکتر ظریف   عهده دار بودم، تشکیل کمیته دیپلماسي

حاضر این کمیته فعال است و معتقد هستم در عرصه دیپلماسي عمومي باید بیش از پیش فعال باشیم. 

 ةجامعفرهنگ و ارتباطات و  سازمانخوبي دارد و مجموعه  های رایزني جمهوری اسالمي ایران ظرفیت

 المصطفي ظرفیت های بزرگي در این خصوص برای کشور هستند.

مازني در ادامه افزود: عالوه بر این نهادهای رسمي، خود ایرانیان مقیم خارج از کشور هم سرمایه 

مراسمي برگزار کرده بود که به هستند. سفری به لهستان داشتم که شب اول محرم بود؛ سفیر ایران 

جا سخنراني داشتیم. بعضي از شرکت کنندگان صدها کیلومتر را برای حضور  همراه دکتر مطهری در آن

را به این  ها آندر این مراسم طي کرده بودند. بنابراین انگیزه ملي، مذهبي، میهن دوستانه و انقالبي، 

یپلماسي عمومي و ارائه تصویر درست از جامعه ایران به مراسم کشیده بود و از این ظرفیت باید برای د

 دنیا استفاده کنیم.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: مردم بسیاری از کشورهای دنیا به ایران عالقمند هستند. به 

کشور دنیا دانشجو داشت نشست کوتاهي داشتیم که  ۱۱المصطفي بیروت که از  ةجامععنوان نمونه در 
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امام خمیني)ره( برای ایران نیست برای آفریقا است چراکه انقالب اسالمي ” دانشجویان گفتیکي از 

ایران آفریقا را بیدار کرد. دانشجوی بعد گفت امام الجزایر را دوست داشت اما او را به جای دیگر تبعید 

مام برای ما کردند پس امام برای الجزایر است. دانشجوی دیگری گفت امام اصالتا هندی بودند پس ا

است. دانشجوی دیگری که از کشور فرانسه بود گفت امام خودش برای مقطع کوتاهي فرانسه را برای 

اقامت انتخاب کرد پس برای پاریس است. من گفتم وطن امام همه قلب های عاشق و عالقمندان به 

ران و امام ظرفیت آزادی و عدالت است و امام متعلق به یگ کشور نیست. پس این عشق و ارادت به ای

 توان از آن استفاده کرد. خوبي است که مي

سال دوم کنیم. بنابراین زیبنده  4۰مازني گفت: با همه فراز و نشیب ها توانستیم انقالب اسالمي را وارد 

شان را در کشورهای مجاور  کشور نیست ایرانیاني که اشتباهي در دهه اول انقالب مرتکب شدند اقوام

در حمایت حقوقي از مهاجرین ایراني خارج از کشور عفو  کنم ميبنابراین من پیشنهاد مالقات کنند. 

دهند و رضایت خانواده مقتول را بتوانند دیه  مرتکب قتل شدند مي که عمومي اعالم کنیم. حتي کساني

ان سفر جلب کنند و یا نسبت به دیگر مجرمین اگر امکان دارد دستگاه قضایي ورود کند تا بتوانند به ایر

توانند وارد کشور شوند  ال من این است که آیا همه کساني که خارج از کشور هستند و نميؤکنند. س

 گونه نیست. مرتکب قتل شدند؟ نه این

او در پایان خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد جمهوری اسالمي ایران این استحکام و قدرت را دارد که 

که در جهت ارتقاء  شود مياگر عفو عمومي اعالم کند با استقبال گسترده ایرانیان خارج از کشور مواجه 

زیادی دارد. پس نیاز  تأثیرسرمایه اجتماعي، اعتماد عمومي و اعتبار جمهوری اسالمي در داخل و خارج 

است در این مسیر گام برداریم و اگر این زمینه وجود داشته باشد در مجلس هم آماده هستیم کمک 

 کنیم.

 

 رسانه یبا اهال تیخبرنگاران؛ حلقه وصل حاكم یصنف نظام

خبرنگاران، آن را  ينظام صنف لیبر تشک دیبا تاک يفرهنگ ونیسیفرهنگ، هنر و رسانه کم تهیکم سییر

 رسانه دانست. يبا اهال تیحلقه وصل حاکم

خانه ملت در  یخبرگزار هیریبه مناسبت هفدهم مرداد و روز خبرنگار با حضور در تحر  ياحمد مازن

 گفت. کیروز را تبر نیمجلس قرار گرفت و ا یخبرگزار تیروند فعال جریان
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علوّ درجات کرد و گفت:  یآرزو يصارم دیشه یملت برا خانه یوگو با خبرنگار خبرگزار در گفت  یو

 گریو د دیشه نیا يکرده و درباره زندگ يسّأت تیشخص نیرسانه به ا يخبرنگاران و اهال رود يانتظار م

شهدا  ثارو آ يو زندگ ستیاتفاق و تصادف ن کیشهادت  رایو مطالعه کنند ز قیرسانه تحق یشهدا

 باشد. دیادامه کار مف یبرا تواند يحتما م

از مشکالت  يکی ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

داد: در  حیندارند و توض يدانست که وجود خارج يبار احزاب دنیرسانه در کشور را به دوش کش ياهال

 آنکه یها به جا رسانه جهینتدر  م؛یهنوز حزب را باور نکرد ياست ول ادیکشور تعداد احزاب ز

مختلف به  یها احزاب را از جناح تیخود را داشته باشند، مسئول ای رسانهو  یروزنامه نگار تیمسئول

 .کشند يدوش م

به نظام  لیاصالح و تبد يآن است که نظام انتخابات تیوضع نیاصالح ا یها از راه يکیادامه داد:  یو

 شود. يحزب

 تیدانست که مسئول ایدر دن يشغل یها گروه نیتر از مظلوم يکیرا  یحرفه خبرنگار چنین هم يمازن

ادراک درست از کار  دیکرد: با دیشده و تاک فیآور تعر انیسخت و ز يشغل یها گروه فیدر رد ها آن

به  ها آن یآور برا انیمشاغل سخت و ز یها بر گروه طرتبم نیو نقش خبرنگار وجود داشته باشد و قوان

 اجرا شود. يدرست

 يو ثبات شغل تیخبرنگاران گفت: نبود امن يو ثبات شغل تیبا اشاره به لزوم توجه به امن چنین هم یو

نداشته باشد و نتواند حرف دل مردم  قیحقا انیب یو شجاعت الزم را برا یخبرنگار آزاد شود ميباعث 

 کند. انیرا ب

 يافتیبودن سطح حقوق خبرنگاران انتقاد کرد و گفت: در نییدر ادامه از پا دیام ونیعضو فراکس نیا

 .ستیمتناسب با شأن و منزلت خبرنگاران ن ن،ییپا

رسانه را جبران کند و افزود:  يچند ده ساله خود در قبال اهال یها ياز دولت خواست کوتاه یو

 بیو تصو لیتشک يحرفه خاص یبرا يمعنا که قانون نیشوند؛ به ا ينظام صنف یدارا دیخبرنگاران با

 رهیانتخابات داشته باشند، هیأت  مد يمجمع عموم کیآن صنف در  یشود که بر اساس آن، اعضا

و  يدگیکنند، بازرس و ناظر داشته باشند و مسائل مربوط به تخلفات آن صنف را مورد رس انتخاب

 وارد آن صنف نشود. يبدون هماهنگ یقرار دهند و فرد یریگیپ
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و  هییدولت، قوه مقننه، قوه قضا ت،یآن صنف با حاکم يرابطه اهال يکه معتقد است نظام صنف يمازن

به دنبال  یخبرنگار يبرداشت کردند که نظام صنف يکرد: متاسفانه برخ حیتصر کند، يمردم را برقرار م

 زانیاز م نگاران هنرمندان و روزنامه یبرا يقانون نظام صنف بیکه تصو ياست در حال تیمداخله حاکم

 خواهد کرد. يدگینظام به کار آن صنف رس نیا رایز کند يکم م تیمداخله حاکم

قانون مصوب مجلس دانست و افزود: دولت موظف به  ازمندیرا ن یخبرنگار ينظام صنف لیتشک یو

را در قالب  يمجلس طرح ندگانینما تاًینها ها آنتعلل  لیبه دل يخصوص است ول نیدر ا حهیارائه ال

 .داردمجلس قرار  ياجتماع ونیسیارائه دادند که اکنون در دستور کار کم ینگار روزنامه ينظام صنف

دوره مجلس قانون  نیا انیکرد تا پا یدواریابراز ام يفرهنگ ونیسیفرهنگ، هنر و رسانه کم تهیکم سییر

در جهت  یگام بلند فتدیب اتفاق نیبرسد و گفت: اگر ا انجامبه سر یخبرنگار ينظام صنف لیتشک

 ائل خبرنگاران برداشته خواهد شد.مند کردن مس و نظام يدهسازمان

 

 دیرا آزاد كن مایصدا و س یمجاز یفضا لتریف یجا به

است و معتقد  یمجاز یفضا نگیلتریف یعضو کمیسیون فرهنگي مجلس، مخالف جد يمازن احمد

قرار  يبخش خصوص اریآزاد شود و در اخت مایصدا و س دیبا تریؤیکردن تلگرام و ت لتریف یاست به جا

 .ردیگ

 لتریاست که از ف يمدتها است در جامعه مطرح شده است و مدت زمان یمجاز یفضا گیلتری*بحث ف

 امیمردم به پ شیگرا یها برا ينیب شیاست و پ ادیفضا ز نیاقبال مردم به ا چنان هم يول گذرد، يتلگرام م

 ؟ دیهست یمجاز یکردن فضا لترینکرده است، چقدر موافق ف دایتحقق پ يداخل یرسان ها

است که  يعی، طباست  دیجد یا دهیندارد و پد یادیسابقه ز که این لیبه دل یمجاز یفضا دیشا

 یبرا لتری. معتقدم ففضا اعمال کنند نیبر ا یيکشور مراقبت ها و نظارت ها يتیو امن يفرهنگ نیلئومس

باشد به  خربم تواند يبلکه م ست،ین دیدر دراز مدت نه تنها مف يباشد ول دیمف تواند يکوتاه مدت م

 مخالفم. یمجاز یفضا نگیلتریبنده با ف لیدل نیهم

که  يتا زمان کنند ميقطع  اباشد آب آن منطقه ر دهیترک یدر کوتاه مدت لوله آب منطقه ا دیکن فرض

 آب نداشته باشند. توانند يبرطرف شود مردم نم يخراب يوقت يدرست شود، ول يخراب
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موافق نبودم و  ئتریو تو سبوکی، فتلگرام لتری. از اول با فاست نیهم زین یمجاز یفضا لتریف بحث

محتوا  دینهضت تول دیفرمودند با یطور که مقام معظم رهبر شد . همان لیمعتقدم به ضد خودش تبد

 يتیو امن یيهم قضا مسأله. میکن لیبه فرصت تبد دیتهد یرا به جا یمجاز یو فضا میریبگ یرا جد

اخبار نظام  جریاندر  دیدر حوزه ارتباطات است. دانستن حق مردم است مردم با يموضوع ست،ین

 نگذارد. یتأثیر ها آن یباشند که اخبار خارج از نظام بر رو تیاز مصون یباشند و در حد

 يبخش خصوص یرسانه ها م،یرا آزاد کن مایصدا و س دیبا ئتریکردن تلگرام و تو لتریف یبه جا معتقدم

 یها ها و شبکه کانال تأثیر، طبعا وندنبش يداخل یها رسانهاز  . چراکه اگر مردم اخبار ما را میکن تیرا تقو

 حداقل خواهد بود. ها آن یخارج از کشور بر رو

که  يزمان يچهره فرهنگ کیبه عنوان  دیکرد دیتاک مایصدا و س یها فعالیتنظر بر  دی* بر لزوم تجد

 ایو  دیداد انجام مایصدا و س یساز يخصوص یبرا ياقدام دیکمیسیون فرهنگي مجلس بود رئیس

 مایصدا و س می؟ ما  شاهد هستنظر در عملکردشان شوند دینهاد ملزم به تجد نیا نیمسوول که این

دستگاه به  نیبر ا يو جناح يحزب یها داشته باشد را ندارد و با غالب شدن نگاه دیکه با یگذارتأثیر

 یاز برنامه ها شیب يخانگ شیشبکه نما یها تیجذاب گرید ی، از سومیندار يرسانه مل يواقع يمعن

 د؟یداد انجامارتباط  نیدر ا ي،  چه اقداماتشده است مایصدا و س

 تیریمد ریرسانه صوت و تصو یگریبه شکل د که اینو  شود مي يخصوص یمایبحث صدا و س يوقت

ارتباط  نیدر ا يکه از قانون اساس یری. معتقدم تفسشود ميمطرح  يبه قانون اساس رتیشد،  بحث مغا

م تا یفراهم کن يطیشرا مایصدا و س یبرا يقانون اساس نیبر اساس هم میتوان يما مغلط است.  شود مي

مهم ما   یها تیاز اولو يکیسال و چند ماه گذشته در مجلس دهم  ۳از انحصار خارج شود . در طول 

جلسه  4۰از  شیبوده و هست. ما ب مایصدا و س ينظارت بر خط مشطرح اداره و  يفرهنگ ونیسیدر کم

 م،یدولت داشت ندگانیو نما يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، وزارت اتباطات، مایصدا و س نیبا مسوول

نوبت طرح در  و در شد بیتصو يفرهنگ ونیسیکم درشد که  يطرح ریجلسات نفس گ نیحاصل ا

سال  ۳۰پس از  يقانون اساس ۱۷۵طرح که بر اساس اصل  نیا یها يژگیاز و يکیصحن مجلس است. 

صدا و  وزبا مج يخصوص مایصدا و س میاست که بتوان نیا شود ميمطرح  يقانون اساس یاز بازنگر

 .دهد يروزنامه مجوز م یهیأت نظارت بر مطبوعات که برا هیشب یزی. چمیداشته باش يمل یمایس

به  ۱۷۵شده است و در اصل  ریتعب ونیزیو تلو ویبه راد يقانون اساس 44که از آن در اصل  مایو س صدا

 ونیزیو تلو ویما ، مجوز راد یشنهادیطرح پ ياساس نیبر ا تواند يشده است م ریتعب مایصدا و س
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 ستشده ا ينیب شیپ یمنصوب رهبر یطرح هیأت امنا نیمختلف  بدهد.  در ا یها به بخش يخصوص

 تیریبه مد یمتمرکز و فرد تیریمد يعضو هیأت امنا است. طبعا وقت مایصدا و س سییکه خود ر

 یجمع کمتر از خطا یخطا ،گزاری سیاستو  یساز میحداقل در عرصه تصم شود مي لیتبد یيشورا

 تیرا تقو ماینظارت صدا و س یطرح اشراف و نظارت بر شورا نیبر اساس ااست.  یفرد تیریمد

نگهبان  ی. ما از دوستان شورامیکرد کینزد يشان را به نظارت استصواب امکان نظارت و میکرد

نظارت  هیأت نظارت  يول دیکن يم فیتعر يکه چطور نظارت خود بر انتخابات را استصواب میپرس يم

بر اساس  نی؟ فارغ از ادیکن ينم يتلق يحضور دارند را استصواب جا آنکه از سه قوه  مایبر صدا و س

 داشت. میخواه یریو تصو يدر حوزه رسانه صوت يما اصالحات اساس یشنهادیپ رحط

نباشد که فقط در  یدر صحن مطرح شود و جزو موارد تر عیطرح  سر نیکه ا دیکرد یریگی* چقدر پ

 . رسد ميدر صحن ن یریگ یو به را شود مي بیها تصو ونیسیکم

 نیدر ا یسال مصوبه ا ۳۰که پس از  نیهم .میزنده هست دیاست و ما اصال با ام دیام ونیما فراکس اسم

هنوز در صحن مطرح  که اینعلت  در نوبت صحن قرار گرفت مهم است، يفرهنگ ونیسیارتباط از کم

دولت  فکه از طر يحیلوا ایو   دیآ يم يتیو دو فور يتیفور کی یاست که  طرح ها نینشده است ا

 .کند يم دایپ تیاولو دیآ يم

 ؟ رسد مي* به عمر مجلس دهم 

کم  یرا کیکردند که با  تیطرح را داده بودند درخواست دو فور نیکه ا یمطهر یبار آقا کی

 تشیکم باز اولو یرا 4شد  در صحن با  بیتصو  يفرهنگ ونیسینشد.  بعد که در کم بیتصو تشیاولو

.  ردیقرار گ تیتا در اولو میکن يزنیرا سهییو هیأت ر ندگانیبا نما مینشد .مجدادا بنا دار بیتصو

جلسات صحن را  برسد جهیمجلس دهم به نت حیطرح ها و لوا که این یبرا سهییخوشبختانه هیأت ر

برسد.  انجامروز دوشنبه را اضافه کرده است،  تا طرح ها به سر یاست و بعد از ظهرهاداده  شیافزا

 .دمقاومت شو رییتغ یاست که برا يعیدارد و طب ادیف  زطرح مخال نیالبته ا

 یکه قرار بوده که به کاالها ی؟ ارز ستینظر شما چ شود ميکه به رسانه ها داده  ي* در مورد ارز دولت

که وابسته به قدرت  یيرسانه ها نیمبالغ  ب نیا صیدر تخص يیها ضیشاهد تبع يول ردیتعلق بگ ياساس

 .میهست يبخش خصوص یهستند و رسانه ها



108 
 

شد  يکه دو نرخ ينه ، وقت ای میشدن ارز هست يکه ما موافق  دو نرخ که اینارز فارغ از  صیتخص اصل

است که ما با دو  نیهم ا لشی. دلشد يتلق ياساس یجزو کاالها يسانر کاغذ و ملزومات مربوط به خبر

 یها که با شوک میهم هست. شاهد دتریشد يو اتفاقا جنگ روان میمواجه هست يو روان یجنگ اقصاد

مردم ارز اختصاص  يشتیمع یازهایکه به ن طور همان نیبنابرا شد يم نییدالر باال و پا متیق  ،يروان

 که ایناست. اما  يجهت کار درست نیاز ا میارز اختصاص داد زین يمقابله با جنگ روان یبرا میداد

دارد و  يافشف تیسا يکه اطالع دارم معاونت مطبوعات یيتا جا شود ميداده  صیچگونه تخص

که وجود  یيها از رسانه يکه به بعض دمیشن یحال اخبار نیاست. در ع ياطالعاتش قابل دسترس

موضوع وجود  نیمردم از ا يآگاه جهیندارند ارز اختصاص داده شده است. اتفاقا معتقدم نت يخارج

مردم  ندهینما واندادند و من هم به عن یریگیارشاد دستور پ ریهم وز دمیبوده است و شن تیهمان شفاف

 ياز امکانات ارز دولت دیشود و همه رسانه ها با تیمساوات رعا دیمعتقدم با يفرهنگ ونیسیو عضو کم

ارتباط  تیکه با حاکم یيها رسانه ها باشد. معتقدم اصوال رسانه نیب يضیتبع دیبرخوردار باشند و نبا

که  ای رسانهشود. طبعا  تیتقو يخصوص بخش دیامکان استفاده کنند و با نیرد که از اندا يلیدارند، دل

خود را  خواهد ميکه با چنگ و دندان  ای رسانهدارد و با  اریدر اخت ياست امکانات حکومت يحکومت

 .نگه دارد، متفاوت است

فعال  یبرا یا برنامه ایآ د،یا دهیشن نهیزم نیها در ا ضیاز وجود تبع یاخبار دیفرمود که این* با توجه به 

 د؟یارتباط دار نیشدن بخش نظارت مجلس در ا

 یگذار به همه دوستان گفتم ما فرصت قانون ۱۳99خرداد  ۷مانده تا  يچند ماه باق نیا يصورت کل به

به صورت شفاف باشد و  يهر موضوع نی. بنابرامیفرصت خود را صرف نظارت کن دیبا میندار ادیز

از  توان يم ار میدر مورد آن موضوع داشته باش يما فراهم شود و اطالعات کاف یبرا ریاز وز سؤالامکان 

موضوع  نیبه ا ریهمان طور که گفتم ظاهرا شخص وز يمطرح کرد . ول ریو تذکر به وز سؤال قیطر

 کرد. میخواه یریگیدستور را پ نیا یداده است و اجرا ژهیورود کرده است و دستور و

 .دییبفرما دیدر خصوص بخش فرهنگ دار یگرید * اگر مطلب

. اگر فرهنگ مهم فرش هستند ریدر عمل ز يمربوط به فرهنگ مقامات ما در عرش هستند ول لیمسا در

 ستیشود. اگر بخش فرهنگ مهم ن دهیبخش فرهنگ بودجه مناسب .د یبرا دیاست در فصل بودجه با

. اگر مهم است در میزیفرهنگ نر ينمک بر زخم اهال رندارد با گفتن شعا تیاگر اهم م،یشعار نده گرید

بخش  نین اأبخش فرهنگ متناسب با ش ینوبخت برا یآقا میهست 99سال  یبرا يسیه بودجه نواستان
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دهم درصد بود  6 ها بخش رینسبت به سا يفرهنگ یها بخشبودجه  9۷.  سال دده صیبودجه تخص

 ند،یگو يم روند يبه سراغ فرهنگ م دیآ يم شیپ يمشکلا تا لّا بماند و يباق نیمه میکرد يسع 9۸سال 

بودجه  میتوان يآب و نان مردم نم یبرا يبست، ولرا  نمایحوزه و سروزنامه، مسجد،  بدر شود مي

 .میاختصاص نده

. ما کنند مي تأمینمردم خود آب و نان خود را  میده تیاگر به فرهنگ مردم اهم کنم ميعرض  بنده

فشل  ينظام دولت کیو  میآب و نان سر سفره مردم گذاشت میما نفت فروخت ،کنیم ميبرعکس عمل 

است که دولت را جمع و جور  نیا يکار فرهنگ ینتر مهم. یبدون کارآمد میکرد جادیا يعیوس يلیخ

که  دمید ی. خبرمیریکهنه به نفت فاصله بگ يوابستگ نیکنند و از ا دیکار تول میبه مردم فرصت ده میکن

به  دیب باوخ سندیبودجه را بدون اتکا به نفت بنو خواهند يداشتند که م ینوبخت جلسه ا یآقا

بودجه داشته  الیر کی یاگر بخش گردشگر د،یبده تیاهم یاز جمله گردشگر يفرهنگ یها بخش

کشور  یدرآمد برا دیارگذبودجه ب يفرهنگ راثیم یاز آن برداشت کرد اگر برا توان يم الیر ۱۰باشد 

 یها بیاز پرونده آس دیهم گفتم هرچه به بودجه فرهنگ اضافه کن يروحان ی. بنده به آقاشود مي دیتول

 .کم خواهد شد و برعکس ياجتماع

 

 محترم است اما قانون مالک عمل است یدر مسائل فرهنگ ینظر هر صاحب یرا

 يانقالب اسالم یدر خصوص دستاوردها ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم ياحمد مازن

تالش  ،ياستکبار جهان یها امام راحل در برابر توطئه یها آنو نقش دفاع مقدس در حراست از آرم

و  يلیدوران دفاع مقدس در جنگ تحم یرزمندگان و شهدا یها حماسه یساز برجسته یمسووالن برا

از سبک  یریالگوگ قیاز طر یيکایآمر یها میاز اعمال تحر يمقابله با آثار مخرب ناش يونگچگ

 ضرورت برشمرد. کیدوران هشت سال دفاع مقدس را  یرزمندگان و شهدا رهیو س يتیریمد

از  یو دیبازد هیکه در حاش ياالسالم مازن پرس با حجت خبرنگار دفاع یوگو ادامه، مشروح گفت در

 :دیخوان يشد را م انجام« دفاع مقدس یخبرگزار»

ملت  هیعل يلیبعث عراق در جنگ تحم میجانبه بلوک غرب و شرق از رژ همه یها تیبا توجه به حما*

 جنگ نابرابر چه بود؟ نیما در ا یروزیپ یها مولفه ینتر مهمو کشورمان، 



110 
 

و در  میمقابله با اقدامات دشمن را نداشت یبرا يآمادگ گونه چیشد که ه لیبر ما تحم يزمان جنگ

جنگ انتخاب کرده  نیا یانداز راه یزمان را برا نیما بهتر يبدخواهان نظام و انقالب اسالم قتیحق

هنوز شکل  هبود، سپا يفروپاش طیآغاز شد، ارتش ما در شرا يلیکه جنگ تحم يبودند؛ در واقع هنگام

که از هر جهت منسجم  يدشمن يطیشرا نی. در چنمینداشت يمسلح منسجم یروهاینگرفته بود و ما ن

مختلف که  لیمند بود به دال بهره يگسترده استکبار جهان یها تیداشت و از حما يبود، ارتش منظم

 ینوپا يانقالب اسالم اربود، به کشور ما تعرض کرد. شع ها آن نیتر از برجسته يانقالب اسالم یبرانداز

در جبهه  ظاهرا بود که يحکومت يدشمن بعث که يبود در حال «ياسالم یجمهور ،ينه غرب ،ينه شرق»ما، 

 سؤالبود؛  کایآمر اریو تحت اخت داد يو به راست ادامه م زد يچپ م یشرق قرار داشت، راهنما

که  يبعث میبر رژ یروزیپ قتیدر حق م؟یشد دانیم روزیچطور پ يطیشرا نیکه ما در چن ستجا این

در پشت سرش داشت، کم از معجزه  ياسالم رانیا ینابود ریجهان را در مس یها ابرقدرت یها تیحما

باور که  نیبه شکست دشمن بود؛ چراکه مردم ما بر ا يما اعتقاد قلب یروزیعامل پ ینتر مهمنبود. 

مصمم بودند؛ مردم  ست،ین یساله پهلو ۲۵۰۰حکومت  يتر از سرنگون بعث عراق، سخت  میشکست رژ

 نداشتند. اریاختدر  يامکانات چیحکومت طاغوت را سرنگون کردند که ه يزمان

بعث  میمنجر به شکست رژ ينیامام خم یها آنو آرم يتعلق خاطر مردم به انقالب اسالم قتیدر حق

)ع( بود و رزمندگان و  نیامام حس یيعراق شد. دوران دفاع مقدس ما برگرفته از نهضت عاشورا

 يخودگذشتگ و از ثاریدر آن دوران مشاهده نکردند؛ ا یيبایجز ز یزیچ يلیجنگ تحم یشهدا

 یچون مادر هم يلیجنگ تحم یبود؛ رزمندگان و شهدا یيبایدفاع ملت و کشور اوج ز یبرا ندگانرزم

 گذرد، يم زیاز جان خود ن ياش حت حفظ جان جگرگوشه یکه نسبت به فرزندش تعلق خاطر دارد و برا

 ینکردند؛ در واقع حاالت معنو غیدر ياقدام چیاز ه ریمس نیتعلق داشتند و در ااحساس به کشور خود 

 بود. يلیدر جنگ تحم یروزیپ یها مولفه ینتر مهمما از  یرزمندگان و شهدا يو انقالب یجهاد هیو روح

)ره( بود، در  ينی)ع( در عصر امام خم نیاز عصر امام حس ثاریفرهنگ ا دیبازتول يلیجنگ تحم دوران

نبودند و همه  ندهیکسب پست و مقام در آ ایو  يدوران دفاع مقدس رزمندگان به فکر منافع شخص

 ،ينیخمامام  ،يانقالب اسالم یها آناز آرم انتیهم ص هدف و ارزش واال و آن کیتحقق  یصرفا برا

تا  دییکه دعا بفرما ندیگو يجوانان به من م» فرمود يم ينی. امام خمکردند يدفاع از ملت و کشور جهاد م

نسل جوان آن باشد،  ژهیمردم و به و یکه شهادت آرزو یو کشور لذا در جامعه ؛«میشو دیدر جبهه شه

دشمنان در امان است؛ لذا  یها جامعه از گزند تمام توطئه نیرخنه کنند و ا توانند يقطعا دشمنان نم
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در  شهیر ستندیدندان مسلح قادر به تعرض به خاک کشور ما ن امروز دشمنان تا بن مینیب يم که این

 .دارددوران دفاع مقدس  یها آنفرهنگ و آرم

 ران،یا هیعل یجنگ روان یراه انداز یو متحدانش برا کایبا توجه به تحوالت منطقه و تالش آمر*

و كم اثر كردن  یساز یدفاع مقدس را در جهت خنث یها ها و دستاورد شما تا چه اندازه ارزش

 د؟یدان یم گذارتأثیردشمنان مهم و  یها توطئه

از فرهنگ دفاع  یریدر مقابله با اقدامات دشمنان، الگوگ يمهم و اساس یها کار راهاز  يکیواقع  در

فرهنگ است  نیمهم ا یها ها و آموزه و مقاومت از مولفه يانقالب ،یجهاد هیمقدس است؛ چراکه روح

بدخواهان و معاندان نظام و  چنین همو  يبه شدت در عقب راندن دشمنان امت اسالم تواند يکه م

 زیبلکه متحدانش ن کایاثرگذار باشد؛ امروز نه تنها آمر شان يرانیکشورمان از مواضع ضدا يانقالب اسالم

و  تیما در دوران هشت سال دفاع مقدس و رمز موفق یروزیفرهنگ که در واقع رمز پ نیبه شدت از ا

سال دفاع مقدس که  شتت دارند. در دوران هدر منطقه است، وحش ياسالم یجهاد یها روین یروزیپ

فرهنگ  نیاگر رزمندگان ما از ا کردند، يم تیحما رانیبلوک شرق و غرب از صدام به منظور شکست ا

توجه داشته  دیمحقق شده بود؛ لذا با یگریپس از د يکیبرخوردار نبودند، قطعاً اهداف دشمنان ما 

نبود؛  ينظام شرفتهیو فوق پ شرفتهیو امکانات پ زاتیدر گرو تجه يلیما در جنگ تحم یروزیکه پ میباش

در طول جنگ  يو انقالب یجهاد هیاز آنِ دشمن بود؛ در واقع ما با روح یروزیبود پ نیچراکه اگر چن

به اهداف  میتوانست هیروح نیو با هم میکرد يجز شکست دشمن توجه و فکر نم یزیبه چ يلیتحم

داعش که از  يستیشکست گروه ترور ت؛فرهنگ حاکم اس نیدر منطقه همامروز هم  م؛یخودمان برس

 نیدواندن ا شهیبرخوردار بود؛ مصداق بزرگ ر يو عرب یعبر ،يجانبه مثلث غرب همه یها تیحما

 فرهنگ در منطقه است.

و  یجهاد یها روین یریکه فرهنگ دفاع مقدس ما به واسطه الگوگ يتا زمان داند يم کایآمر امروز

 یکنند. از ابتدا دایمسلمانان دست پ هیبه اهداف خود عل توانند ينم ها آندر منطقه وجود دارد،  ياسالم

 نیبرآمدند و در ا مابا ملت و کشور  يدرصدد دشمن ها یيکایآمر ران،یا يانقالب اسالم یروزیظهور و پ

که  مینیب يامروز اگر م ،کنند مينکرده و ن غیدر يتالش چیاز ه شان يرانیا تحقق اهداف ضد یبرا ریمس

کار  نیا انجامدارند، اما در عمل قادر به  زیم یرا رو ينظام نهیکه گز کنند ميادعا  يدولتمردان غرب

از  ها آن يآگاه چنین هممردم و  يطلب شهادت و یجهاد ،يانقالب هیاز روح ها آننشانگر ترس  ستند،ین

 هیروح نیا که ياست و تا زمان رانیا ياسالم یمسلح جمهور یها روین يو موشک يقدرت و توان دفاع
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توطئه و  رانیا هیعل تواند ينم یگریکشور متجاوز د چیبلکه ه کایدر مردم ما وجود دارد، نه تنها آمر

 اقدام کند.

 د؟یكن یم یابیرا در تحوالت منطقه چگونه ارز ینقش انقالب اسالم *

تحوالت  نهیمسلمان به وجود آورد، زم یها ملت انیکه در م يقیعم یها يبا آگاه رانیا ياسالم انقالب

وابسته به غرب  یها نظام تیموجود ،ياسالم یداریرا در منطقه فراهم کرد و امروز در قالب ب یا سازنده

با توجه به  ياسالم قالبگر را به خطر انداخته است. روند ان سلطه یها را متزلزل کرده و منافع قدرت

در همان جهت است که امام  ،يرهبر معظم انقالب اسالم یارائه شده از سو یها کار راهو  یيراهنما

 یها که نظام سلطه و استکبار و کشور یيها يکرده بودند و اصالً علت تمام دشمن میراحل )ره( ترس

اردن و امارات با نظام  ،یسعود یها میدر منطقه و جهان اسالم مانند رژ يمسلمان يمدع دیپست و پل

 دیاست؛ لذا با يبه اصول و آرمان انقالب اسالم رانیملت ا یبندیدارند، به خاطر پا يماسال یجمهور

 است. لیدل نیبه هم يصورت گرفته با انقالب اسالم یها ياز دشمن یاریگفت که بس

 جریانخاطر است که  نیبد نیقرار دارد، ا حیصح ریخود در مس يجهان یها آندر عرصه آرم انقالب

 دیاما با تاسف با دهد، يخود ادامه م یبه روند رو به جلو يبا دست قدرت اله چنان هم يانقالب اسالم

 يو حت میارد یاریهنوز فاصله بس م،یداد يکه شعارش را م یزیبا آن چ يداخل یها سیاستگفت که در 

 گر،یبه عبارت د گردد، يمشکل به نوع نگاه مسئوالن برم نیکه ا میا افتاده زیمواقع عقب ن يدر برخ

مرعوب  زین يبروند، برخ شیانقالب پ یها آنآرم ینخواستند پا به پا ایاندرکاران نتوانستند  دست يبرخ

شدند  کایخواهان سازش با آمر وکردند  ينینش عقب يدشمنان شدند و از اصول انقالب اسالم داتیتهد

 یبردار بهره تینها ها ينینش عقب نیدشمن هم از ا رو نیدشمنان کوتاه آمدند؛ از ا یها دیو در برابر تهد

 را به کشور وارد ساخت. یادیرا کرد و فشار ز

داده و  دینو يچه را که انقالب اسالم آن یو اقتصاد يفرهنگ ،يدر عرصه اجتماع میا تاکنون نتوانسته ما

 یریکه به واسطه الگوگ یيها شرفتیو پ تیبه موفق يلذا با آگاه م؛یکن ادهیکرده بود، پ میترس ندهیآ یبرا

در  دیبا م،یا آورده ستبه د يو دفاع يو دفاع مقدس در عرصه نظام يانقالب اسالم یها از آموزه

مردم از عملکرد مسووالن و  یتمندیتا شاهد رضا میمقتدر عمل کن زین یو اقتصاد يفرهنگ یها عرصه

کشورمان، مردم را  یقدرت اقتصاد بیتا با تخر کوشد يچراکه دشمن م م؛یدشمنان باش يناکام جهیدر نت

چالش  ترین بزرگ مسأله نیا نیهم یبرا رند؛یگدر مقابل نظام و انقالب قرار  ها آندر تنگنا قرار دهد تا 

 است. يانقالب اسالم یرو شیپ
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چون دوران هشت سال دفاع مقدس است و ما مورد هدف  امروز کشور هم تیکه وضع میریبپذ دیبا

بدخواهان نظام و انقالب  يابزار دشمن ،يلیتفاوت که در دوران جنگ تحم نیبا ا م،یا گرفتهدشمنان قرار 

به  دنجنگ نرم و متوسل ش قیتوپ و تانک و امثالهم بود، اما در حال حاضر دشمن از طر ،ياسالم

ملت و به خصوص نسل جوان ما  يو ارزش يتا باور و اعتقادات مذهب کوشد يها م انواع و اقسام حربه

از منظر  ياسالم یکه توان مقابله با جمهور اند افتهیدر يبه خوب ها آنکند؛ چراکه  بیو تخر فیرا تضع

 یما، نابود هیجنگ عل یراه انداز یصدام برا کیاز تحر ها يهدف غرب قتیرا ندارند؛ در حق ينظام

 یها ابرقدرت لهینبرد در مخ نیما در ا یروزیپعنوان  چیکشورمان بود و به ه ینوپا يانقالب اسالم

لذا در  د؛یگنج ينم کردند، يم تیو حما یاری ياسالم رانیا هیبعث عراق را در جنگ عل میجهان که رژ

باعث  مسأله نیاست، هم يزدن منطقه مثال یها کشور تیبا امن اسیما در ق تیبرهه از زمان که امن نیا

تا به طرق مختلف و به  کنند ميروز تالش  و متحدانش شده است؛ شبانه کایو خشم آمر يآشفتگ

خودشان را دنبال کنند. اگر چه دشمن  يرانیضدا یها سیاستاهداف و  يفرهنگ یها چهیخصوص از در

 روزینسل د چون همبا ملت و کشور ما آمده، اما نسل جوان ما  يجنگ نرم فرهنگ دانیبا تمام قوا به م

و  رتیبص ،یاریبا هوش زیکه در دوران دفاع مقدس، دشمن را در تحقق اهدافش ناکام گذاشت، امروز ن

 یشرویاند، مانع از پ دوران دفاع مقدس هستند، به ارث برده ادگارانیکه از پدران خود که همان  يتیدرا

 شان خواهند شد. نامشروع یها زوتحقق اهداف و آر ریدشمنان در مس

و  ستیمطرح شده است، چ یاسالم یكه در مجلس شورا کایآمر اتیموزه جنا سیسهدف از تا *

 ؟رسد می انجامچه زمان به سر

طرح با  نیدر کشورمان مطرح شد، ا کایآمر اتیموزه جنا سیبر تاس يمبن يفرهنگ ونیسیدر کم يطرح

 یا طرح مخالف باشند، عده نیمعنا که با اصل ا نیرو شد، مخالف نه به ا نظر موافقان و مخالفان رو به

طرح در  نیا اتیکل  م؛یاستفاده کن «ياستکبار جهان»از کلمه  «کایآمر»کلمه  یباورند که به جا نیبر ا

موزه در طبس و در  نیا یينها یها يشده است پس از بررس نیو قرار بر ا دهیرس بیمجلس به تصو

 شود. سیکشورمان صورت گرفت، تاس هیعل کایآمر اتیجنا ترین بزرگاز  يکیکه  يمکان

 

 

 می كردند نقد دهیرا ند یلمیف ایرا نخوانده و تئاتر  یكتاب ندگانینما یگذشته مجلس برخ ادوار در
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 ایرا نخوانده و تئاتر  يکتاب ندگانینما يگذشته مجلس برخ یها دوره گفت: در در گفتگو با مهر يمازن 

 نمیو هنرمندان باشم و آثارشان را بب سندگانیبا نو کردم يم يبنده سع يول کردند ينقد م دهیرا ند يلمیف

 کنم. تیو هر جا که الزم است حما

عضو  کیو  ندهینما کی اندازه به بودجه با رابطه عضو کمیسیون فرهنگي مجلس دهم تاکید کرد: در

جهت تالش  نیدر ا شهیبودم، هم ونیسیکم سیدوره هم رئ نیکه در سال سوم ا يفرهنگ ونیسیکم

 شود. تیکردم که امکانات، بودجه و توجه به سمت فرهنگ، هنر و رسانه و بخصوص تئاتر تقو

شورا گفتم که مسئوالن  یجمهور و اعضا سیرئ یهم به آقا يانقالب فرهنگ يعال یشورا او گفت: در

 تا هست.در عمل در فرش  يو مقامات ما نگاه شان درباره فرهنگ در زبان و شعار در سطح عرش ول

 .ردیگ يسامان نم گرمانید یها بخشو  استیاول ما فرهنگ نباشد، اقتصاد و س تیاولو

 

 

  یخانه پدر لمیف فیدر واكنش به توق یمازن تییتو

مربوط به جهل مقدس را برجسته کرد. با هنرمندان  اهیس یاز نقطه ها يکی نمایبا زبان س یپدر خانه

 و درفش. غبا زبان هنر و فرهنگ سخن گفت نه با دا دیبا

 

 

 یدر مواجهه با آثار فرهنگ یاسیاز رفتار س زیبر پره یاریو ع یمازن دیتاك

 یاریع انوشیبا حضور ک ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیتهران و عضو کم ندهینما يمازن احمد

 نشست.  لمیف نیا یبه تماشا یخانه پدر لمیکارگردان ف

 یها فیدر ط ياسیس یها جریانگفت: درخواست من از  لمیف فیاز توق یبا ابراز ناخرسند يمازن

کنند و با اهل فرهنگ و هنر  زیپره يدر مواجهه با آثار فرهنگ ياسیس یریاست که از سوگ نیمختلف ا

 با زبان فرهنگ گفتگو کنند.
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بار  لمیاست که با حضور عوامل ف نیو دادستان محترم ا هییادامه داد: درخواست من از قوه قضا یو

وزارت ارشاد همه نکات  رانیرا مشاهده کنند چرا که با توجه به اظهارات کارگردان و مد لمیف نیا گرید

 اعمال شده است. ياصالح

محترم  سییکه توسط ر یيبه روند اصالحات قضا لمیف نیا فیکرد: توق دیتاک يفرهنگ ونیسیکم عضو

مانع  از لطمات  یخانه پدر لمیف فیاست که با رفع توق نیآغاز شده لطمه زد و انتظار ا هییقوه قضا

 شوند. شتریب

 

 

 

 ابدیمنطقه اختصاص  نیا یگردشگر یها تیدستاوردها و ظرف یمعرف به اسالمشهر فرهنگ هفته

نشست به دنبال سلسله  نینشست افزود: ا نیمباحث مطرح شده در ا یبند در جمع ياحمد مازن

 يفرهنگ و ارشاد اسالم یها اداره ژهیبه و يفرهنگ یرفع مشکالت نهادها یکه برا یيها نشست

 تهران با حضور مسئوالن مربوطه برگزار شد. یها آنشهرست

 نیادامه داد: اول ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

تهران به  یها آنشهرست يفرهنگ و ارشاد اسالم یها حل مشکالت اداره یبرا ونیسیکم نینشست ا

 شبخ نیبرگزار شده و مشکل ا راناتیشهرستان شم يمنظور حل مشکل اداره فرهنگ  و ارشاد اسالم

 یدر جهت رفع مشکل ساختمان ادار یبا حضور مسئوالن شهرستان ر زینشست ن نیبرطرف شد. دوم

کرده و  دایمشکل ورود پ نیرفع ا یمنطقه متعهد شد برا نیبود که فرماندار ا يفرهنگ و ارشاد اسالم

 گزارش دهد. يفرهنگ ونیسیرا به کم جهینت

فرهنگ و ارشاد  یها نشست در خصوص رفع مشکل اداره نینشست که سوم نیکرد: ا حیتصر یو

طلوب هفته فرهنگ شهرستان اسالمشهر برگزار م یتهران بوده با موضوع برگزار یها آنشهرست ياسالم

 هنکته اشاره شد که هفت نیبه ا چنین همآن ارائه شد،  یها يژگیاز اسالمشهر و و يشد که در آن گزارش

 نیاست که در ا يسال نیدوم نیآبان ماه تا اول آذرماه برگزار شده و ا ۲۳ خیفرهنگ اسالمشهر از تار

 .شود ميمناسبت برگزار  نیبه ا یا منطقه هفته
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که در هفته فرهنگ اسالمشهر  یيها برنامه انیدر ب ياسالم یشوراعضو کمیسیون فرهنگي مجلس 

 ،یفرماندار هیشده هم از ناح ينیب شیهفته پ نیا یکه برا یيها خاطر نشان کرد: برنامه ،شود ميبرگزار 

 ژهیو نهادها به و ها سازمانها،  ام دستگاهتم باًیمطرح شده است و تقر يهم اداره فرهنگ و ارشاد اسالم

داشته و هر کدام از  تیهفته فعال نیا یها برنامه یاسالمشهر در برگزار يفرهنگ یو نهادها ها سازمان

 نیها در ا انواع برنامه که اینمشارکت خواهند کرد؛ ضمن  ها آن یخود در اجرا يحوزه تخصص هیزاو

 حوزه فرهنگ اجرا خواهد شد. يهفته با لحاظ موضوعات تخصص

روز  نیشنبه اول مزار شهدا در روز پنج يتالوت قرآن در مساجد، عطرافشان یها يافزود: کرس يمازن

 لمیف يالملل نیاز برنامه جشنواره ب يبخش شیهنرمند، نما یبا خانواده شهدا داریهفته، د نیا یبرگزار

که  یيها برنامه ریبرنامه شعر طنز و سا ،يصنعت یها شگاهینما ،يتجسم یهنرها شگاهینما۳کوتاه تهران، 

 شده در هفته فرهنگ اسالمشهر برگزار خواهد شد. ينیب شیپ هیتا اختتام هیاز افتتاح

 چون همبوده که هفته فرهنگ اسالمشهر  نیما بر ا دیمردم در مجلس دهم اظهار کرد: تأک ندهینما نیا

 يشود و به نوع ياجتماع یها هیو ارتقاء سرما يهمبستگ تیتقو ،يخود فرهنگ موجب انسجام مل

در  هفته نیاز ا يبخش که این ژهیبرگزار نشود که فرهنگ که عامل انسجام بوده باعث تفرقه شود، به و

 .شود مياسالم )ص( و امام صادق )ع( برگزار  يگرام امبریمبارک هفته وحدت و والدت پ امیا

 رد،یهفته فرهنگ اسالمشهر مورد توجه قرار گ یها برنامه یاجرا یبرا دیکه با يبا اشاره به اهداف یو

که  یا اسالمشهر به گونه يفرهنگ راثیو م خیارتقاء دانش و اطالعات مردم در مورد تار جادیافزود: ا

 – يفرهنگ یهااستعداد یيمنطقه را بهتر بشناسند و موجب کشف و شکوفا نیا يفرهنگ یها تیظرف

منطقه شود  نیشاد و مفرح در ا یفضا جادیآن و ا یگردشگر یها تیظرف يشهرستان و معرف نیا هنری

 شود. یهفته هدفگذار نیا یها برنامه یدر اجرا دیاست که با یاز موارد

شد: ما در  ادآوری ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

از  که اینشود، ضمن  یریگیپ يفرهنگ عموم یهفته در شورا نیکه ثبت ا میداد شنهادینشست پ نیا

پوشش  اهفته فرهنگ اسالمشهر ر یها برنامه میشبکه تهران انتظار دار ژهیبه و مایصدا و س سازمان

 یفضا تیو ظرف یو هنر يفرهنگ یها ها و تشکل انجمن ژهیبه و يمردم یها تیاز ظرف چنین همدهند، 

 استفاده شود. شتریهفته ب نیا یها برنامه یدر برگزار یمجاز

شد که  نینشست قرار بر ا نیعنوان کرد: در ا انیدر پا ياسالم یشوراعضو کمیسیون فرهنگي مجلس 

 یاجرا یاز اعتبارات الزم برا يکمک کنند تا بخش يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ژهیهمه نهادها به و
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 یها برنامه یرامحقق شود تا شاهد اج میدواریکنند که ام ینتأمهفته فرهنگ اسالمشهر را  یها برنامه

صورت  یا به گونه ینکته توجه شود که هدفگذار نیبه ا دیبا که اینضمن  م،یهفته باش نیدر ا يمطلوب

 ياجرا شوند که آثار مثبت يباشد و به صورت شتریب ها آن تیاجرا شده از کم یها برنامه تیفیکه ک ردیگ

 در سطح جامعه داشته باشند.

 

 

 «یخانه پدر» یینمایس لمیف فیبه رفع توق یمازن واكنش

فیلم خانه پدری را با همراهي جناب آقای کیانوش عیاری و با هماهنگي مسئوالن وزارت فرهنگ و 

با یکي از مسئوالن قوه قضاییه تلفني صحبت کردم و خواستم تا فیلم را  جا ناارشاد اسالمي دیدم و هم

ببینند؛ خوشبختانه فیلم را دیدند و رفع توقیف شد. از جناب آقای صادقي معاون محترم فرهنگي قوه 

 قضاییه ممنونم.

 

 

 و نشاط دارد یبه شاد ازین جامعه

به نشاط و  ازیکشور جامعه ن يفعل طی: گفت :در شراياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیضو کم

 را احساس کنند. یشاد دیدارد، مردم با يشادمان

 الدیدر مراسم جشن بزرگداشت م ،ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم ياحمد مازن

شهرستان  نیاسالمشهر و با حضور مسئول ی)ص( که در محل سالن اجتماعات فرماندارامبراسالمیپ

از  ينشاط در برخ نید ایو نشاط دارد، با یبه شاد ازیبرگزار شد، اظهار کرد: امروز جامعه ما ن

 کند. دایظهور و بروز پ يو مذهب يمل یها مناسبت

است که قدمت آن به  يشهرستان اسالمشهر، افزود: اسالمشهر شهرستان يخیبا اشاره به سابقه تار یو

 نیچند هزارساله موجود در ا يفرهنگ راثیو م يخیآثار تار گردد، يبرم حیمس الدیسال قبل از م ۲۰۰

و بقاع متبرکه  دگانکه قدمت چند هزار ساله دارد و امامزا رمسلمانانیمسلمانان و غ يمنطقه و آثار مذهب

 دارد. يو فرهنگ يشهرستان مذهب نیا يخینشان از قدمت تار موجود
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 دیاسالمشهر، تاک يهفته فرهنگ یبا اشاره به برگزار ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیکم عضو

قوه الب يو مذهب يفرهنگ یها و استعدادها ظرفیتاز  یاریاست تا بس يفرصت مناسب يکرد: هفته فرهنگ

 شود. دهو شناسان يمعرف ایاقشار مختلف مردم در اقصا نقاط کشور و دن یشهرستان اسالمشهر، برا

  سابقه نیشهرستان اسالمشهر با ا که اینبر  دیبا تاک ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیکم عضو

شاد و  یفضا جادیبا ا يرود که در هفته فرهنگ يکرد: انتظار م انیدارد، ب یشتریب يبه معرف ازین يخیتار

در  يد ومردم تفاوتیاقشار مختلف مردم به وجود آ یبرا یشاد جادیا نهیمفرح و با نشاط در منطقه، زم

 سال مشاهده کنند. یروزها نیب

سطح دانش و فرهنگ منطقه شود،  یمنجر به ارتقا دیبا يهفته فرهنگ یها برنامه یافزود: برگزار یو

از  یریبا بهره گ دیمردم با منطقه آگاه و آشنا شوند، نیا یها توانمندیها و  يژگیبا و دیمردم با

رونق  نهیزم ،کنند تا جادیرا ا یيدر منطقه فضاها هزار ساله ، يخیتار راثیو م يفرهنگ یها تیظرف

 را به وجود آورند. یو گردشگر یاقتصاد

و امامزادگان در  يخیگفت: وجود آثار تار سیو پرد راناتیشم ،اسالمشهر، ری، تهرانمردم  ندهینما

خروج کشور از  یها از راه يکیرا فراهم کند و  يو خارج يداخل ستیجذب تور نهیزم تواند يمنطقه م

 به نفت جذب گردشگر است. وابستهاقتصاد 

 یروزیبعد از پ :کرد حیتشر ،وجود دارد يفراوان یگردشگر یها تیدر کشور ظرف که نیبر ا دیبا تاک یو

در حال حاضر  م،یهست ایدن یکشورها نیتر شرفتهیاز پ يکیدر بحث سالمت، امروز  يانقالب اسالم

 رانیدرمان به ا یبرا ،یيایو آس یيمختلف اروپا یکشورهاایراني و غیر ایراني مقیم  مارانیاز ب یاریبس

 .کند يسفر م

سکونت در روستاها  یامکانات برا جادیو ا یکرد: توجه به بوم گرد حیتصر ياالسالم مازن حجت

 گردشگریسالمت،  یکرد، گردشگر يکمک بزرگ ستیکشور و جذب تور یتوان، در رونق اقتصاد يم

 .خواهد کردکشور  یرونق اقتصاد به يانیکمک شا ياحتیو س يارتیز

 

و اصالح ساختار  میاصالح ساختار ازمندین |كنند  یم نیفرهنگ و هنر توه یفقط لمپن ها به اهال

فرهنگ اصل و در عرش است،  ندیگو یم دهند یشعار م یوقت |دارد  یو هنر یدر كار فرهنگ شهیر

 فرش است ریاما در عمل فرهنگ ز
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مجلس گفت: اگر جامعه  ندگانیساعته با هنرمندان تئاتر و نما 4 يشیدر نشست هم اند ياحمد مازن

 نهیکه تئاتر به اندازه هز دندینرس یجمع بند نینداند که فرهنگ مانند غذا مهم است،اگر مردم به ا

ما در  مجلسرا متوجه نبودند و اگر  تیاهم نیدارد، اگر مقامات ما ا تیکالس زبان فرزندشان اهم

است که  نیا لیکه فرهنگ چقدر مهم است به دل دیموضوع نرس نیو در صحن به ا ونیسیدر کم قیتلف

جامعه و مسئوالن را با خود  دی. ما بامیده انجامرا  یفرهنگ ساز نیا میفرهنگ و هنر نتوانست يما اهال

 .میهمراه کن

 دهند يشعار م يوقت. است کشور کل بودجه از درصد دهم شش فرهنگ بودجه سهم کرد: دیتاک يمازن

را با اختصاص  يعمل تیاهم خواهند يم يفرهنگ اصل و در عرش است، اما در عمل وقت ندیگو يم

 فرش است. ریفرش هم نه، ز یبودجه نشان بدهند رو

گفتم شش دهم درصد، نه شش درصد، سهم حوزه فرهنگ شش  يروحان یآقا به وی ادامه داد: خطاب

مختلف  یها بودجه و مسائل و مشکالت حوزه يباق یرو دیرا هم بگذار نیدهم درصد است و گفتم ا

 …انتشارات و ما،یصدا و س نما،یمدرن، تئاتر، س ،يشش دهم درصد شامل فرهنگ سنت نی! ادیرا حل کن

 .شود مي

که صدا  میرا اصالح کن مان یساختار ادار میتوان ينم چرا ما مجلس اضافه کرد:  يفرهنگ ونیسیکم عضو

 دیبا ما بست است، بن تیریمد وهیش نیا یکننده نباشد؟! انتها فقط مصرف رویهزار ن ۵۰با  مان یمایو س

 .میکارها را به مردم بسپار

وگو  . گفتمیوگو است. ما جامعه تک گو هست حلقه مفقوده، حلقه گفت نینماینده تهران افزود: اول

 رانیهنرمندان ا يصنف سازماناست. ما طرح  يپروسه است. حلقه دوم مفقوده نظام صنف ست،یپروژه ن

اصالح  ازمندین ما به قانون شود. لیطرح تبد نیتا ا دی. کمک کنمیرا در مجلس در دستور کار دار

 دارد. یو هنر يدر کار فرهنگ شهیح ساختار رو اصال میساختار هست

 

مشاركت  تیاز حاكم یزده شد/ بخش یخیمشا دیبا جمش داریهنر از د ینظام صنف لیتشک جرقه

 كند یم یدماغ تلق یرا مو یمردم

 «ياحمد مازن»است که  يشود، طرح يدر مجلس بررس یکه قرار است به زود« هنر ينظام صنف»

و معتقد است  داند يم پردازش دهیمجلس خود را ا يفرهنگ ونیسیکم نیشیپ سیمجلس و رئ ندهینما
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 نیاز هنرمندان نسبت به ساختار ا يکمک کند. هرچند برخ یبه اتحاد و قدرت صنوف هنر تواند يم

 يهمه، احمد مازن نی. با اکنند ميوارد  يراداتیآن، ا بیشدن هنر با تصو يو شائبه دولت ينظام صنف

 سیعمل کرده و حکم رئ يو مهندس ينظام پزشک سازمان چون همقرار است  يصنفنظام  نیا دیگو يم

 رمنداناز هن يطرح و انتقادات برخ نیا رامونیپ يصادر کند. با مازن جمهور سیآن را رئ یمرکز یشورا

 :دیدر ادامه بخوان دیتوان يگفتگو را م نیکه مشروح ا میبه ساختارش گفتگو کرد

هنر قرار است تجربه موفق  يکه نظام صنف دیا موضوع اشاره کرده نیبه ا تانیبارها در گفتگوها شما*

 سیحکم رئ جمهور سیرا تکرار و رئ يو مهندس یپرستار ،يپزشک چون هم گرید يصنف یها نظام

از  يخوجود دارد؛ بر ينظام صنف نینسبت به ا یيها يهمه نگران نیآن را صادر کند. با ا یمرکز یشورا

 گرید يو برخ ندیگو يم یا ينظام صنف نیچن یانداز ساختار تئاتر با راه شتریچه ب هر یساز يدولت

 یدارا د،یکن يم ادی يو مهندس يپزشک يموفق از نظام صنف یا عنوان تجربه شما به چه آنمعتقدند 

 هنر را دچار مشکل کند. تواند ياست که م یيزا مفسده یها نهیزم

بار که  نی. اولمیعدم انسجام مواجه کیما در حال حاضر در صنوف مختلف هنر در کشور، با  د،ینیبب

 شانیداشتم؛ ا يخیمشا دیبود که با مرحوم جمش یدارید يبه ذهن من زده شد در پ مسأله نیجرقه ا

 را رشته نیکه نه درس ا یدارند اما در صنف ما، افراد يها در کشور حساب و کتاب فرمود همه صنف

. پس از آن بود که شوند ميمطرح  ستیعنوان آرت دارند، ناگهان به یاند و نه سابقه و تجربه کار خوانده

 میدیرس یبند جمع نیبرپا کرده و به ا يحوزه جلسات نیاز بزرگان ا يلیو خ ياهلل انتظام با مرحوم عزت

هم با  يراستا جلسات نیهنرمندان است. در ا يصنف سازمان چون هم ينظام صنف کی ازمندیکه هنر ن

و در اصل  میداشت یگوناگون هنر یها فیاز ط يو کارشناسان یخانه هنرمندان، صنوف مختلف هنر

 ونیسیآن ادامه دارد و به صحن کم اتیجزئ يکه هنوز بررس میدیرس یبند جمع کیبه  اتیو کل مسأله

 يما آمادگ نیقرار دارد. بنابرا يصو تخص يکارشناس تهیطرح فعال در کم نیهم نرفته است. ا يفرهنگ

و  میبشنو یرا چه به صورت مکتوب و چه حضور یمختلف هنر یها نظر همه صنوف و رشته میدار

و  يصنوف مانند پزشک ریسا یها که به نظام چه آن. در مورد میمندان داشته باش با عالقه يجلسات

 يشناس بیآس دیاست و با قیدق العاتطها مستلزم داشتن ا قضاوت نیا میبگو دیهم با دیداشت يمهندس

نداشتن  ایضرر دارد  شتریهنر ب یبرا يامروز، داشتن نظام صنف طیاست که در شرا نیمن ا سؤالشود. 

ما در صنوف  يوضع فعل« است. سمینظم بهتر از آنارش» که اینبر  يمبن میدار يو عقل ينید يآن؟ ما اصل

هر اندازه  میبگو دیبا ست؟یمطلوب چ تیوضع هدر پاسخ به پرسش ک ست؛یمطلوب ن یمختلف هنر

ام که  اشاره کرده نیبه ا میها در صحبت که این. میشو کینزد تیتا به مطلوب میتالش کن دیبا میکه بتوان
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است که  نیبه ا ياقدام نیهم معتقدم حسن چن کند يانتخاب م جمهور سیرا رئ یمرکز یشورا سیرئ

 .کند يم دایپ يمحکم گاهیجا ق،یطر نیهنر از ا ينظام صنف یمرکز یشورا سیرئ

 يو قدرت صنف گاهیشود که جا نیمنجر به ا تواند يم يساختار دولت نیهم دارد؛ ا يزمان هم بیع البته*

 را هم متزلزل کند...

مثل  گر،ید يجمهور عزل شود. در سطح  سیرئ یاز سو یمرکز یشورا سیرئ ستیندارد، قرار ن يبیع

به آن  يشرع یمبنا کی يعنیشود؛  ذیتنف هیفق يمنتخب مردم توسط ول جمهور سیاست که رئ نیا

 مندانکند. اما باز هم اگر خود هنر دایهم پ ينید تیمشروع ،يمردم تیکه عالوه بر داشتن مقبول دهد يم

در قانون مرتبط با  دیبا نیدست خودمان باشد ا دیبرسند که صفر تا صد صنف ما با یبند جمع نیبه ا

طرح در خود مجلس و با حضور و  نیکه ا دیهنر درج شود. اما در نظر داشته باش ينظام صنف مانساز

ما  يصد نظام صنف اصفر ت ندیو بگو ندیایب يهنرمندان که اینمشورت خود هنرمندان آماده شده است. 

 که ایندارد؛ هم  رادیماجرا ا ی. هر دو سوشود ميدر آن نباشد؛ که ن یيمقام اجرا چیباشد که ه یجور

نداشته باشد.  ينقش چیدولت اصال ه مییگو يم يزمان که اینو هم  کنیم مي يرا دولت زیهمه چ يوقت کی

که انتخابات نظام  میبگو دیهم با تان يران. در مورد نگمیهمه باهم در ارتباط و هماهنگ باش میما ناچار

 نییرا خود صنف تع یمرکز یو شورا شود مي انجامو در خود صنف  سینو شیپ کیاساس  بر يصنف

صنوف هنرمندان  که این. اما دکن يم نییرا تع شان رکلیدب ای سیرئ ،یمرکز یشورا نیو هم کنند مي

را  یمرکز یشورا سیجمهور حکم رئ  سیرئصنوف که  ریو سا يو پزشک يبرخالف نظام روانشناس

 توان يبحث را م نیندارد؛ ا ایجمهور دارد   سیبه حکم رئ ازیصنف ما ن ندیبگو دهد، يبعد از انتخابش م

  را به نیبه قانون شد را اجرا کرد. اما ا لیتبد چه آن تیاش حرف زد و در نها کرد و درباره یریگیبعدا پ

و  یيمقام اجرا نیتر يعال ،ينظام صنف لیبعد از تشک گر،ید یها که در صنف میگو يعنوان مثال م

حکم به آن  نی. در واقع ادهد يجمهور حکم م  سیرئ يعنی ،یکشور بعد از مقام معظم رهبر ياسیس

به  سیرئ کیاست که  يحکم دیفکر نکن يعنی. دهد يهم م ياعتبار قانون کی اش، سیشورا و رئ

 یو شورا دهند يم یرا يمجلس ندهیمردم به نما يبزنم؛ وقت یگریمثال د دی. بگذاردهد يکارمندش م

 بیاش را تصو اعتبارنامه دیهم با ندگانیخود نما یدر مرحله بعد کند، يم دشینگهبان هم آن فرد را تائ

هم  جا اینعزلش کند.  تواند ينم يمقام چیو ه کند يم دایپ تیمصون گریشد، د ندهینما يکنند. اما وقت

 قتیدر حق هدد يم يکه منتخب صنف است، حکم يکس یجمهور برا  سیرئ يوقت ت؛همان روند اس

 ها اینحال همه  نیکند. اما در ع جادیا يو انتخاب صنف يمردم یآرا یبرا يقانون یها آنپشتو خواهد مي

امر کمک کنند.  نیها هم به تحقق ا هنوز در مرحله گفتگو و تعامل است و فرصت وجود دارد تا رسانه
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 یاز سو يکینسبت به آن شکل گرفته است؛  يطرح، دو نگاه منف نیاز زمان مطرح شدن ا انهمتاسف

هنر نداشته  یبرا ياست که نظام نیشان در ا منتفع هستند و منافع يفعل یکه از وضع بلبشو يکسان

. ردیگ يچقدر حقوق م شان رعاملیکه خبر ندارند مد شناسم يم یيها رهیمد راستا هیأت نیباشد؛ در هم

که قرار است به خودشان  یکار کنند ميفکر  يعنیاست که دچار سوءتفاهم هستند؛  ينگاه دوم از کسان

شان خارج شده  از دست سند،یبنو شیبرا يکنند و قانون اش يدهسازمان دیسپرده شود و خودشان با

باشند  نیا بالخودشان دن که این یشده که به جا جادیاز هنرمندان ا يبرخ یبرا تیذهن نیا يعنیاست. 

 ها آنکار را از  نیا خواهد ميشان را با دولت و نظام در تعامل رفع کنند، حکومت آمده و  ائلکه مس

 تواند يم يچهره به چهره و گفتمان تعامل یگفتگو کیبه نظر من  ،يسوءتفاهم نیرفع چن ی. براردیبگ

 ونیسیکه مسئول کم يسال کیدر  ژهیبه و شهی. من هممینگه دار ایپو چنان همکمک کند تا بحث را 

فرصت است؛ من نگاهم به نگاه هنرمندان و  کیهنر  ينظام صنف نیام که ا مجلس بودم گفته يفرهنگ

 خواهم يهم فکر کردند من م ها ي. حاال بعضمیبکن یکار میتوان ياست و معتقدم م کیفرهنگ نزد ياهال

مردم در مجلس  ندهیخرداد نما 6من تا  میگو يهم م اآلنخودم گزارش کار بدهم. اما  یطرح برا نیبا ا

مدت به صحن  نیهنر در ا يطرح نظام صنف میو تالش کن میبدان متیفرصت را غن نیهستم پس ا

 نه. ای فتدیاتفاق ب نیمجلس هم ا یبعد یها که بعدها و در دوره ستیمجلس برسد چون معلوم ن

نظام  نیا ییطرح ابتدا ها آناند و با حضور  طرف مشورت شما بوده دییفرما یكه م یهنرمندان*

 اند؟ بوده ینوشته شده است، چه كسان یصنف

 بوده است. ادیز يلیخ تعدادشان

 بودند؟ یحوزه تئاتر چه كسان در*

مختلف  یها حوزه ندگانیعنوان نما به يرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يجمع کی ي. حتها يلیخ

درباره  تدر جهت مخالف یيها و حرف دیدار مسأله نیمقابل ا يتیشما ذهن که اینکرد. مثل  يمعرف یهنر

سال است با  کیاز  شی. ما بدیاز آن منظر بحث کن دیخواه يو م دهیتان رس به گوش يطرح نظام صنف

هم  آلناو  میا طرح گفتگو کرده نیو درباره ا میا و جلسه گذاشته میا مختلف هنرمندان نشسته یها فیط

 ياز هر صنف يفرصت هست تا هر کس نیهنوز ا شود مي يبررس يفرهنگ ونیسیکه طرح در کم

 .میشان باش در خدمت کنیم ميما هم استقبال  د؛یو نظراتش را بگو اوردیب فیتشر خواهد مي
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عضو، شرکت  ۵۰۰با حضور  ،يدر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ها يتعاون لیطبق دستورالعمل تشک

با گردهم آمدن  تواند يکه م یا هی. اتحادهیاتحاد ها، يو از جمع شدن تعاون ردیشکل بگ تواند يم يتعاون

 نیچن لیتشک یوقت برا چیهنر را داشته باشد اما ه يهمان کارکرد نظام صنف ،یاصناف هنر

از  يصنف ينظام یانداز به راه میآن، تصم یجا برداشته نشد و به يقدم ،يبه شکل تعاون یيها يکمپان

 مجلس و دولت گرفته شد... یسو

 یتر مهم یها بخشها و ... است. اما  انجمن لیاز قب يو مسائل مهیب شت،یمربوط به مع مسألهاز  يبخش

 میخودشان تصم یخودشان بتوانند برا که اینو  ها این یبه حقوق معنو شود ميهم هست که مربوط 

و وزارت  يبود که مقدمه و قدم اول را وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یيزهایاز آن چ نی. ارندیبگ

نظام   ت،یها را مطرح کردند. اما در نها انجمن لیاند که همان تشک برداشته يتعاون، کار و رفاه اجتماع

 ماست. شینود هم پ دیاعداد پشت آن است؛ چون که صد آ هیاست که بق یهنر، صد يصنف

 فیکه هنرمندان ارزشمند کشور ما در رد ندیگو ياست که م نیاش ا فوق فوق ،يعاونشکل ت در*

 .شوند مي يکارگرها معرف

از  ياست که بعض یریکه گفتم از سر تعاب طور همانها هم  سوءتفاهم نیاما ا دم؛یند يمقاومت من

که  يسوءتفاهم ایکه در حفظ وضع موجود دارند و  ياز سر منافع ایاند؛ حاال  کرده جادیدوستان ا

 کنند مياحساس  ها يبعض ،شود ميمنافع هم فقط در خود صنف هنر خالصه ن نیکردند. ا جادیا شانیبرا

ساز  مشکل ردیقرار بگ فعاالن اریدر اخت يصنف يدر سطح کشور برگزار شود و نظام ياگر انتخابات

 يدماغ تلق یرا مو يهستند که اصال هر نوع مشارکت مردم تیاز حاکم يبخش يطور کل . بهشود مي

کار را  نیو ا میزد ایدرهمه، ما دل به  نی. با افتدیب یيها اتفاق نینگران هستند که چن شهیو هم کنند مي

 مان کنند. راه کمک نیهم در ا هیبق میدواریو ام کنیم ميدنبال 

 

 

 هنرمندان یحضور در جشنواره فجر توسط برخ میدر واكنش به تحر یمازن تییتو

. شود ميحل ن يجامعه است. با قهر از حضور در جشنواره فجر مشکل یهنرمندان پژواک صدا یصدا

 دیمردم باش یو صدا دیباش
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 یكه م یمکتب قرآن است / هر كار یها شده تیاز ترب یکی یمانیقاسم سل دیسردار سپهبد شه

 میده انجام یتوسعه فرهنگ قرآن یبرا میتوان

که با عنوان  يمجلس یها جشنواره تالوت نیدر چهاردهم ياسالم یمجلس شورا ندهینما ،ياحمد مازن

که در جشنواره  يکشور برگزار شد گفت: در ساعات يقرآن شکسوتانیجشنواره فجر تالوت با حضور پ

 هیفاطم امیبا ا زیبرنامه ن نیکه ا ودب يمانیسل دیذهنم متوجه سردار شه شتریفجر تالوت حضور داشتم، ب

قرآن  تیو ترب میرا در حوزه تعل يبزرگ هیدستاورد و سرما میمقارن شد. اگر بخواه شانیو شهادت ا

 مکتب قرآن است. یها شده تیاز ترب يکی يمانیقاسم سل دیسردار سپهبد شه م،یکن يمعرف

تالوت  يمجلس یها کشور در جشنواره تالوت نقاط يکه از اقص يبا اشاره حضور جوانان قرآن يمازن

تا  شود ميفراهم  يفرصت يمجلس یها مانند جشنواره تالوت یيها جشنواره یکردند، ادامه داد: با برگزار

 آشنا شوند. شانیمختلف را بشناسند و با تالوت ا یخوب شهرها انیمردم قار

 

 ينسل قرآن تیترب ،يامام)ره( و حکومت اسالم یها شهیاز آثار ارزشمند افکار و اند يافزود: بخش یو

مختلف، هنر تالوت قرآن را انتخاب کردند و  یمجموعه هنرها نیما از ب انیکه قرآن نیاست. هم

 منتقلو به ما  دندیهماهنگ است، با گوش جان شن ها آنرا که با فطرت انس يقرآن یبایز يقیموس

 دارد. يو شادمان يخوشبخت يبس یکردند، جا

جشنواره  نیچن یاندرکاران برگزار دست يضمن تشکر از تمام ياسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

 نیکه در ا یيها سازمانکردند و نهادها و  تیرا ترب يشاگردان قرآن نیکه چن یدیاز جمله اسات يقرآن

 یبرا د،یآ يکه از دستمان برم یتا هر کار میداشته باش قیکه توف دوارمیجهت فعال هستند، گفت: ام

 .میده انجام يتوسعه فرهنگ قرآن

 يسروسامان دادن به امور قرآن یدارم تا قانون برا فهیمجلس وظ ندهیاظهار کرد: به عنوان نما یو

با توجه  دیهم با هیاداره کند و قوه قضائ يکشور را قرآن دیبا زین ياسالم یکنم. دولت جمهور بیتصو

جامعه تا بدنه  طوحس نیاز باالتر يدر جامعه اسالم دیز بابر امور نظارت کند. امرو يقرآن میبه مفاه

تذکر را  نهیزم يقرآن یها ها و برنامه جشنواره یو برگزار میقرآن قرار ده ریمردم توان خود را در مس

 .میکن تیفعال نهیزم نیدر ا شتریتا ب کند يامثال بنده فراهم م یبرا
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 ستیمناسب ن یكار فرهنگ یبرا یسرهنگ  روش

فجر به عنوان جشن انقالب و حلقه  لمیتر جشنواره ف باشکوه  هرچه یبر برگزار دیبا تأک يمازن احمد

آثار فاخر و جذب  دیجشنواره در جهت تول نیا تیو هنرمندان، اظهار کرد: تقو يوصل انقالب اسالم

 هنرمندان ضرورت دارد. یحداکثر

با اشاره به سانحه سقوط  ياسالم یو اسالمشهر در مجلس شورا راناتیشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

 یها کرد که گروه جادیدر جامعه ا يسانحه موج نیتلخ بود، ادامه داد: ا اریکه بس ينیاوکرا یمایهواپ

 .کردنداتخاذ  يراستا مواضع نیدر ا زیقرار داد و هنرمندان ن تأثیرمختلف جامعه را تحت 

 يرسم یها رسانه قیتبع آن هنرمندان احساس کردند که چند روز از طربه ادامه داد: جامعه و  یو

 نیآنان شد که ا يموجب تکدر خاطر، رنجش و آزردگ مسأله نیماجرا کتمان شد و ا تیکشور واقع

 کرد. استیآغشته به س دیمسائل را نبا

هنرمندان به زبان هنر با  دیبا يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ژهیبه و يکرد: مسئوالن فرهنگ دیتأک يمازن

 نیدر چن زیتعامل داشته باشد. هنرمندان ن ياجتماع هیسرما نیهنرمندان با ا میو با تکر دیسخن بگو

 .ستندیکشور با يمنافع مل یاست که در کنار مردم باشند و پا ازین يمواقع

در جهت  دیهم داشته باشند ما نبا یا هیهنرمندان گال چه آنمجلس افزود: چن يفرهنگ ونیسیکم عضو

نوع رفتار  نیچراکه ا میاستفاده کن يکار فرهنگ یبرا يسرهنگ  و از روش میکن یریگ موضع ها آنطرد 

 .ستیاصال مناسب ن کنوني طیکه در شرا شود ميکشور  يفرهنگ یمسئوالن موجب انشقاق در فضا

 

فجر  هاز جشنوار یانصراف یها یتیكه سلبر ی/ كسانستیجشنواره در شأن هنرمندان ن میتحر اتیادب

جواب  یدر امور فرهنگ یسرهنگ اتیدارند/ استفاده از ادب یاسیس یها دغدغه كنند می دیرا تهد

 دهد ینم

رخداد  ترین بزرگجشنواره فجر به عنوان  میمجلس، درباره تحر يفرهنگ ونیسیعضو کم ،ياحمد مازن

 لمسازان،یهنرمندان و داوران گفت: به همه هنرمندان، داوران، ف یکشور از سو یو هنر يفرهنگ

اند  داغدار از جشنواره فجر انصراف داده یها با خانواده يکه در همراه زیعز سندگانیکارگردانان و نو

 .ستیدر شأن هنرمندان ن میتحر اتیکه ادب جشنواره استفاده نکنند چرا میتحر اتیاز ادب کنم مي هیتوص
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 اتیو ادب ستیجشنواره، در شأن هنرمندان ن میتحر اتیمردم تهران در مجلس ادامه داد: ادب ندهینما

فرهنگ و هنر هستند.  فیکه هنرمندان از جنس مردم و از جنس لط  يامثال ترامپ است. در حال يکسان

 بیآس يمنافع مل هها لطمه بزند، ب به برنامه که ایناز  شیب يمل یها فاصله گرفتن از برنامه نیبنابرا

 نظر کنند. دیاقدام خود تجد نیدر ا کنم ميدرخواست  زانیعز نی. پس از ازند يم

رفتار را بهانه قرار  نیهستند که ا یافراد گریداد: از طرف د حیمجلس توض يفرهنگ ونیسیکم عضو

از جشنواره فجر  و انتقاد دارند و هیکه گال یافراد یبرا امکیپ قیاز طر ای یمجاز یاند تا در فضا داده

و  یهنر یها فعالیتاز  شهیهم یافراد برا نیا دیبا ندیاند، خط و نشان بکشند و بگو انصراف داده

 محروم شوند. يفرهنگ

 هیتوص ها آنو به  دهد يجواب نم يدر امور فرهنگ يسرهنگ اتیادب نیکرد: استفاده از ا دیتاک يمازن

 را کنار بگذارند. اتیادب نیا کنم مي

که به بهانه انصراف از جشنواره فجر با  یدارم افراد نیقیمجلس اظهار کرد:  يفرهنگ ونیسیکم عضو

 يتی. تجربه نشان داده اگر سلبرها يتینه با انصراف مشکل دارند، نه با سلبر کنند ميبرخورد  ها يتیسلبر

که در  يبه شرط دهند، يانقالب هم به او م زهیو جا گیرند ميهم  یادگاریتتلو باشد، با او عکس 

 قدم بردارد. ها آن يچارچوب منافع جناح

از  دیهنر و فرهنگ را با طهیح يضعف وجود داشته باشد، ول نیدر جناح مقابل هم ا دیافزود: شا او

 .میجدا کن ياسیموضوعات س

 یو نه هوا کنند مي يباره کوتاه نیامر در ا انیمجلس گفت: به نظرم متول دیام ونیعضو فراکس نیا

فرهنگ و ارشاد  ریاز وز نی. بنابراشوند ميکه برگزار  يبزرگ یها جشنواره یهنرمندان را دارند و نه هوا

به  میدواریام چنین همموضوع ورود کند و من هم بنا دارم ورود کنم.  نیبه ا کنم ميدرخواست  ياسالم

 جشنواره فجر حل شود. یمشکل تا زمان برگزار نینحو منصفانه ا

 

 ؛يمجلس به سوزاندن کتاب پزشک يفرهنگ ونیسیعضو کم ،ياحمد مازنش واکن

 جهل مقدس است یو سوزاندن كتاب از نشانه ها یپزشک علم انکار

 گرید يکیو سوزاندن کتاب  يکند، انکار علم پزشک يم يجهل مقدس از هر سو خود نمائ یها نشانه

منزه است، مراکز  لیاباط نیاز ا هیعلم یجهل مقدس است، به نظر بنده ساحت حوزه ها یاز نشانه ها
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 پاسخ یبرا قیو تحق يازسنجیبا حضور فضال و طالب جوان در حال ن هیحوزه علم يپژوهش ،يعلم

 یزیقائل به هر چ نیممعمّ ریو غ نیماز معمّ يندارد جمع يجامعه هستند، اشکال یازهایبه ن يعلم

 یهتک حرمت کنند، از سو یو به دانش بشربدهند  نیرنگ د شیباشند اما حق ندارند بر مواضع خو

 البتهنسبت داده شود،  هیعلم یعلما و طالب حوزه ها يم به تماممعمّ کیرفتار غلط  دینبا گرید

شائبه دامن بزند، لذا اعالم موضع مرکز  نیسکوت مراجع عظام و بزرگان حوزه ممکن است بر ا

 یدر جامعه و تنزه ساحت حوزه ضرور تیآرامش و امن جادیقم در جهت  ا هیحوزه علم تیریمد

 است.

 

 

 

 است یو اجتماع یمعنو یها هیسرما تیتقو یبرا یزمان «نیاربع»

: دیگو يمجلس م يفرهنگ ونیسیفرهنگ، هنر و رسانه کم تهیکم سیرئ ،ياالسالم احمد مازن حجت

در  يقدرت تواند ياست که اگر حفظ شود، م يو اجتماع یمعنو یها هیاز سرما يبخش ن،یاربع یيمایراهپ

 شود. جادیمسلمانان ا یمنطقه برا

 یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم ،ياالسالم احمد مازن حجت ن،یخبرآنال یگزارش خبرگزار به

داشته  يگرام دیروز با نیکه ا يلیو دال نیروز اربع تیدرباره اهم نیوگو با خبرآنال در گفت ياسالم

)ع(  نیامام حس یفقط برا نیاربع ارتی(، زالسالم همی)عل نیائمه معصوم نیشود، اظهار کرد: در ب

 یها در کتاب «نیاربع ارتیز»هم از امام جعفر صادق )ع( با عنوان  ياست. متن مشخص شده ينیب شیپ

درباره اقدام بزرگ حضرت اباعبداهلل )ع( دارد و بر  یارزشمند یمتن محتوا نیوجود دارد. ا هیادع

 .کند يم دیتأک ياز جهل و گمراه ها نانجات انس

مزار  ارتیوجود دارد که بر ز یادیز اتیو روا ثیاحاد زین یيو روا ثیاضافه کرد: در کتب حد یو

و حرکت زائران به سمت بارگاه  نیاربع یرو ادهیشده است. درباره سابقه پ دی)ع( تأک نیامام حس

 زرگانو سنت علما و ب رهیوجود نداشته باشد اما در س يقیدق خچهیتار دیحضرت اباعبداهلل )ع( شا

 نی)ره( بودند، ا ينینجف در کنار امام خم هیکه در حوزه علم یيعلما ژهیو نجف به هیحوزه علم
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وجود داشته  شهینجف از نجف به کربال هم هم هیحوزه علم یفضال یرو ادهیمعمول بوده و پ یرو ادهیپ

 است.

مزار مطهر گفت: بارگاه  نیحضور مردم در کنار ا یگذارتأثیر)ع( و  نیحس در ارتباط با مزار امام یو

مورد تعرض  خیحرم در طول تار نیداشته است. ا یزیست )ع( همواره آثار ظلم دالشهدایحضرت س

هم  یبازساز ناست. البته در دورا شده یو بعدازآن بازساز بیظالمان و ستمگران قرارگرفته و بارها تخر

 وجود داشته است. ریجنبه تزو دیداد، شا انجام دیالرش که مأمون پس از مرگ هارون یمانند بازساز

 یها تیحاکم بر عراق که جنا يبعث میرژ يدر مقطع زین يافزود: در دوران کنون يمازن االسالم حجت

 نی)ع( را ممنوع کرده بود. بر هم نیامام حس یبرا یداد، عزادار انجام رانیدر کشور خود و ا یادیز

امروز اما در  ينه به گستردگ نیاربع یيمایسخن راهپ گریهم متوقف شد. به د نیاربع یيمایاساس راهپ

 ياسالم یو کشورها رانیدر ا ياز مناسک بعد از انقالب اسالم یاریگذشته هم وجود داشته است. بس

 است. يهم از برکت انقالب اسالم نیاربع یرو ادهیپ يشد و گستردگ جیرا

افراد که  يبرخ یادعا نیمجلس در ادامه درباره ا يفرهنگ ونیسیفرهنگ هنر و رسانه کم تهیکم سیرئ

 اهلل تیمردم شود، گفت: مرحوم آ يشتیخرج مشکالت مع دیبا نیاربع یرو ادهیپ نهیهز ندیگو يم

 مدرسهمسجد،  یجا به گفتند يم یا که ساخت مسجد اعظم قم را آغاز کرد، عده ي)ره( زمان یبروجرد

ها کارخانه، دانشگاه و  مسجد ده نیاگر مسجد، مسجد باشد از ا»فرمودند  شانی. ادیکارخانه بساز ای

 .«شود ميبه وجود آمده و ساخته  بیمارستان

 ها، هیسرما نیاز بطن ا میکن تیخود را تقو يو اجتماع یمعنو یها هیکه سرما ياظهار کرد: ما زمان یو

حضرت  ارتی. بزرگداشت عاشورا، کربال و زدیآ يبه دست م یاقتصاد یها هیبرابر سرما نیچند

شود از  فظاست که اگر ح يو اجتماع یمعنو یها هیاز سرما يبخش ن،یاربع یيمای)ع( و راهپ دالشهدایس

و  دیآ يبه وجود م ياسیو س یاقتصاد یها هیو عراق سرما رانیا ژهیو جهان اسالم به یدرون آن برا

 شود. جادیمسلمانان ا یبرادر منطقه  يقدرت تواند يم

مراقب  دیبا میده يم انجامعمل را  نیا يو اجتماع یمعنو هیکه با هدف ارتقاء سرما افزود: اکنون یو

آن را بر  یياجرا تیریکه مد يو چه کسان کنند مي یيمایکه راهپ یدر عمل و رفتارمان چه افراد میباش

و  کیک حرکت سمبولیعنوان  حرکت به نیهستند، خالف هدف نباشد. اگر از ا زبانیم ایدارند و  عهده

طورقطع از ارزش  دامن بزنند، به یرو ادهیپ نیمسلمانان در ا نیبه اختالفات ب ایاستفاده شود و  یظاهر

 کم خواهد شد. یکار معنو نیا
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 کرد: انیآزاده ب یها آنانس نیب ينیآفر در وحدت یرو ادهیبا اشاره به نقش پ انیدر پا يمازن االسالم حجت

است. به « حماسه مقدس»کرده،  انیب یمطهر دیکه شه طور همانحماسه عاشورا  یها يژگیاز و يکی

است که مرز مکان، زمان،  نیها ا حماسه گریحماسه مقدس با د یها از تفاوت يکی یمطهر دیگفته شه

 ضوعمو زی)ع( ن نیحماسه فرازمان و فرامکان است. در منطق امام حس کیو  شناسد يمذهب و قوم نم

حول  نیقوم اختصاص ندارد بنابرا ایمذهب  کی روانیموضوع به پ نیمطرح است و ا يو آزادگ تیحر

و  يداشته باشند، در حقوق بشر، آزادگ يکه چه مذهب کند ينم يفرق ها آن)ع( تمام انس نیمحور امام حس

 یها ملت ژهیو هها ب ملت يعموم يوحدت، انسجام و همبستگ نهیزم هیرو نی. اندیآ يگرد هم م تیحر

 .کند ياست را فراهم م شده عیشان ضا که حقوق یيها تحت ستم، مظلوم و ملت

 

 

 شد کیدر منطقه  یصاحب مکان راناتیشم ارشاد و فرهنگ اداره

واقع شده بود، اما با پا در  کیدر دهکده المپ راناتیشم ارشاد و فرهنگ اداره ساختمان که بود ها سال

 در محل خدمت خود خواهند شد. يمکان یدارا ها آن ک،یمنطقه  یشهردار یو همکار يمازن يانیم

احمد  استیمجلس به ر يفرهنگ ونیسیخرداد در محل کم ۲۲که صبح روز چهارشنبه،  یا در جلسه 

 ندهینما ک،یشهردار منطقه  رانات،یرماندار شمعضو کمیسیون فرهنگي برگزار شد، با حضور ف يمازن

ارشد وزارت فرهنگ و  رانیو لواسان و مد راناتیشهرستان شم یشهر تهران، مسئول شورا یشورا

شهرستان  يساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسالم"تهران، موضوع  یو شهردار ياسالم رشادا

مقرر  کیمنطقه  یشهردار یاریو هم يمازن يانیبا پادرم تایقرار گرفت که نها يمورد بررس "راناتیشم

 واگذار شود. راناتیشم يبه اداره فرهنگ و ارشاد اسالم يشد به صورت موقت، ساختمان

ساختمان اداره  مسألهجلسه  نیجلسه گفت: در ا نیوگو با خانه ملت درباره ا در گفت يمازن احمد

 لیبه دل شیسال پ ۱۰در دستور کار بود که از حدود  راناتیشهرستان شم يفرهنگ و ارشاد اسالم

و  ممرد جهی( مستقر شده و در نتکیتهران )دهکده المپ ۲۲مشکالت به صورت موقت در منطقه  يبرخ

مربوط به حوزه فرهنگ و  یکار ساده ادار کی انجام یلواسان، رودبار قصران برا رانات،یهنرمندان شم

 کنند. يط يوالنط ریمجبور بودند مس يارشاد اسالم
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ماه  کیافزود:  ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

حل شود و  مسأله نیتماس گرفتم تا ا ربطیدر دفتر لواسانات با مسئوالن ذ یداریپس از د ش،یپ

 هک کیمشخص در منطقه  يکه امروز برگزار شد در همان راستا بود و مقرر شد ساختمان یا جلسه

اداره فرهنگ و  اریاست، در اخت کیمنطقه  یآن در صورتجلسه ذکر شده و متعلق به شهردار اتیجزئ

 قرار داده شود. راناتیشهرستان شم يارشاد اسالم

 ياداره فرهنگ و ارشاد اسالم یشهردار نیگرفته شد که ب میجلسه تصم نیکرد: در ا دیتاک يمازن

ساخت اداره فرهنگ و ارشاد  یرا که برا ينیزم ،یفرماندار تیریبا مد يعنی رد؛یصورت گ یتهاتر

 نیاساختمان تهاتر کنند و در مرحله بعد  نیدر نظر گرفته بودند با ا راناتیشهرستان شم ياسالم

 قرار خواهد گرفت. راناتیساختمان در تملک اداره فرهنگ و ارشاد شم

که برداشته شده در جهت ارتقاء و  يقدم کوچک نیا میدواریمجلس گفت: امعضو کمیسیون فرهنگي 

 يهنرمندان و اهال میتکر یدارد و در راستا یيباال یهنر تیمنطقه که ظرف نیفرهنگ و هنر ا يتعال

 باشد. راناتیفرهنگ شهرستان شم

 

 سازمانشان در نداشتن قانون و  منافع یبرخ / است ینداشتن نظام صنف رانیهنرمندان در ا مسأله 

 دیراه استوار باش نیدر ا دیاست اما با

و  یکشور نیو مسئول نماگرانیبا حضور هنرمندان، س رانیا ینمایس دیتول رانیجشن مد نیهجدهم 

 برگزار شد. یلشکر

هنرمندان  مسألهگفت:  يمراسم در سخنان نیفرهنگ، هنر و رسانه مجلس در ا تهیکم سیرئ يمازن احمد

که در سطح وزارت کار بخواهند  ستیدر شأن هنرمندان ن نیاست و ا ينداشتن نظام صنف رانیدر ا

شغل است.  کیهنر  رایکه نظام جداگانه داشته باشند ز ستندیکمتر از پزشکان ن ها آنکنند.  جادیپرونده ا

تا آن را  میصنوف داد گریو به وزارت ارشاد و د میکرد هیهنر را ته ينظام صنف سازمان سیما طرح تأس

 تیشد که حاکم جادیا یيها سال گذشته وجود داشت و سو تفاهم کی يدر ط يمطالعه کنند. اشکاالت

شود و بعد  جادیا دیبا يصنفاست که قانون نظام  نیا حیدر کار هنرمندان دخالت کند. توض خواهد مي

شان در نداشتن  منافع ياست که برخ نیخواهند داشت. اشکال دوم ا ندهیو نما یریگ یخودشان رأ



131 
 

 ينظام صنف لیتشک یبرا زین دیتول رانیو مد دیراه استوار باش نیدر ا دیاست اما با سازمانقانون و 

 موثر باشند. توانند يم

 

 در جشنواره تئاتر فجر: يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

 ردیگ یو اقتصادمان هم سامان نم استیمان نشود، س اول تیفرهنگ اولو تا

 تیبا حضور در جشنواره تئاتر فجر گفت: تا اولو ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

 .ردیگ يسامان نم گرمانید یها بخشو  استیاول ما فرهنگ نباشد، اقتصاد و س

 یبهمن ماه با حضور در مجموعه تئاتر شهر به تماشا ۱۷گاه پنجشنبه  شام ياحمد مازن  سنا،یگزارش ا به

 دیبازد جریانه نشست و در استانمسافر  نیحس يبه کارگردان« برگشتن» شینما ینوبت اجرا نیدوم

 خبرنگاران تئاتر پاسخ گفت. یها خود از جشنواره تئاتر فجر به پرسش

در حوزه تئاتر گفت: قبول دارم مثل  ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیدرباره عملکرد کم يمازن

 يتیبه نسبت اهم دوارمیهست. ام یشتریانتظار ب . مخصوصا در تئاترستیها وضع مطلوب ن همه حوزه

، کنند مي فیفرهنگ تعر لیو اقتصاد را ذ استیبه حوزه فرهنگ قائل هستند و س یکه مقام معظم رهبر

 نیمنابع و امکانات بودجه تئاتر هم ا نهیبرنامه و بودجه، در زم سازمانو مسئوالن  يمسئوالن فرهنگ

 را قائل شوند. تیاولو

شورا گفتم  یو اعضا یجمهور سیرئ یهم به آقا يانقالب فرهنگ يعال یادامه داد: در شورا یو

در عمل  يشان در حوزه  فرهنگ، در زبان و شعار در سطح عرش است ول مسئوالن و مقامات ما نگاه

 در فرش.

به  یاترتئ یها تنها در زمان جشنواره يفرهنگ ونیسیکم یپرسش که چرا اعضا نیدر پاسخ به ا يمازن

داد: فکر  حیتوض ؟،شوند مي دهید یتئاتر یها و در طول سال کمتر در مجموعه ندیآ يتئاتر م دنید

مختلف مجلس  یها و دوره ها سال يط يفرهنگ ونیسیکم یشخصا نسبت به رؤسا و اعضا کنم مي

کم حضور دارم، به حساب  دیکن يحضور را در تئاتر داشته باشم و اگر فکر م نیشتریب ،ياسالم یشورا

 .دیمن بگذار يقیکم توف
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را بر  گریامور د شهیملت هم ندگانیپرسش که نما نیمجلس در پاسخ به ا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

از کمبود بودجه و کم  يشینما یهنر سبب شده تا هنرها نیآنان به ا يو کم توجه دانند ميتئاتر ارجح 

را  ها یریها و درگ دغدغه نیکه ا ياز دوستان يکرد: تفاوت بنده با بعض حیدر رنج باشد، تصر يتوجه

 ای لمیف دنید ایگذشته مجلس بدون خواندن کتاب  یها دوستان در دوره ياست که بعض نیدارند ا

باشم و آثارشان  در ارتباط و هنرمندان سندگانیبا نو کردم يم ياما بنده سع کردند ياز آن انتقاد م ،یتئاتر

 کنم. تیو هر جا الزم است حما نمیبرا ب

 نیکه در سال سوم ا يفرهنگ ونیسیو عضو کم ندهینما کیافزود: در رابطه با بودجه به اندازه  يمازن

جهت تالش کردم که امکانات، بودجه و توجه به سمت  نیدر ا شهیبودم، هم ونیسیکم سیدوره هم رئ

 شود. تیفرهنگ، هنر و رسانه و بخصوص تئاتر تقو

 

 تئاتر اقدام كند یجبران خسارت وارده به اهال یدولت برا

به  يفراوان بیآس روسیکرونا و يلیها به دل يلیتعط که این انیمجلس با ب يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

 یبرا ژهیفعال در حوزه تئاتر وارد کرده است، خواست که دولت به صورت و یگروها شتیمع تیوضع

 دهد. انجامرا  يعیو سر یقشر اقدامات جد نیجبران خسارت وارد شده به ا

 يدر کانال تلگرام يشینما یهنرها يروز مل نیبه مناسبت هفتم فرورد ياحمد مازن  سنا،یگزارش ا به

عرصه  فعاالنپاسداشت زحمات هنرمندان و  یست برا یهر سال بهانه ا نیخود نوشت: هفتم فرورد

 .يشینما یهنرها

نوع از گفتگو  نیعنوان کرد، نوشت: ا تیهنرمندان با مردم و حاکم یتئاتر را گفتگو  که اینضمن  یو

 يبه زبان هنر که معضالت را برجسته م یياعتراض است؛ گفتگو انیب یروش ها نیاز متمدنانه تر يکی

 شود. شهیاند یریبرون رفت از آن تدب یشود و برا دهیکند تا بهتر د

رشته همواره زبان جامعه خود بوده اند و با  نیافزود: هنرمندان فعال در امردم تهران در مجلس  ندهینما

هنر فاخر  نیا شرفتیها و کمبود منابع، با تمام توان و عاشقانه در راه حفظ و پ يوجود تمام کاست

 تالش کرده اند.

 يکرونا در جهان اهال روسیو وعیش لیمجلس اظهار کرد: امسال به دل يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

حفظ  لیکنند. به دل يقبل تجربه م یرا نسبت به سال ها يمتفاوت طیاقشار مردم شرا ریمانند سا زیتئاتر ن
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 تیبه وضع يانفراو بیها آس يلیتعط نیشده و ا لیها از مدت ها قبل تعط شینما يمردم تمام يسالمت

جبران  یبرا ژهیو م به صورتخواه ميحوزه وارد کرده است. از دولت  نیفعال در ا یگروها شتیمع

هنر  نیا فیدهد تا اقتصاد نح انجامرا  يعیو سر یاقدامات جد زانیعز نیخسارت وارد شده به ا

 .ندینب بیآس نیاز ا شیارزشمند ب

 يم کیتئاتر تبر يو دوست داشتن بینج ياهال يروز فرخنده را به تمام نیاضافه کرد: ا انیدر پا يمازن

سخت در پناه خداوند متعال در  یروزها نیگرانقدرشان در ا یو خانواده ها زانیعز نیا دوارمی. اممیگو

 و سالمت به سر ببرند. تیعاف
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 مواضع سیاسی

 

 كند یرا حل نم یاگر بازدارنده نباشد مشکل نیاعدام سالط

اعدام  که این انیبا ب در واکنش به حکم اعدام سلطان خودرو مجلس يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

منجر  ها سیاسترا مطرح کرد که کدام  سؤال نیکند، ا يرا حل نم ياگر بازدارنده نباشد مشکل نیسالط

 شده است؟ ينیسالط نیآمدن چن دیبه پد

اگر بازدارنده نباشد  نیخود نوشت: اعدام سالط یتریدر حساب تو ياحمد مازن سنا،یگزارش ا به

 ينیسالط نیآمدن چن دیها منجر به پد استیکدام س دیپرس دیکه با نیا ضمن  کند. يرا حل نم يمشکل

 م؟یکن يرا اصالح نم ها سیاستچرا  و  شده؟

 

 

 كشور است مسأله نیتر یو اضطرار ینتر مهم یمل یگوو گفت

و  يقانون اساس ،ياسیمشترک، نظام س يمبان یکه بر رو یا مجلس گفت: جامعهعضو کمیسیون فرهنگي 

قابل اصالح است،  طیکه شرا کند يزا توافق دارد و احساس م درون یها حل راه یموجود بر رو تیحاکم

 .ردیگ يم شیراه گفتگو را در پ

اتحاد و  یبرا يمل یملت، با اشاره به طرح گفتگو خانه یوگو با خبرنگار  خبرگزار در گفت يمازن احمد

در مجلس سه سال گذشته که در خدمت مردم  نیو رفع مشکالت کشور، گفت: بنده در ا يوفاق مل

 لعامل رکود در توسعه کشور و ح ینتر مهمبودم، از همان ابتدا متوجه شدم که  ياسالم یشورا

و  يهم در مبان ها آناست که اشتراکات  یيها جناح نیب ياسیمشکالت مردم، اختالفات و تنازعات س

 است. ها آناز اختالفات  شیهم در موضوعات، ب

 یها حل راه یموجود بر رو تیو حاکم يقانون اساس ،ياسیمشترک، نظام س يمبان یکه بر رو یا جامعه

 رسد مي جهیزا توافق دارد، از راه گفتگو به نت درون

افزود: متاسفانه به  ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

که توسط  مسأله يمسائل کمتر حل شده و حت نیبوده، ا يو جناح يبخش یها ها، نگاه نگاه که این لیدل
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بنده نبود،  جناحمربوط به  که این لیبود اما به دل يمردم مسأله کی که اینولو  شد يجناح مطرح م کی

 بود. زیبالعکس ن مسأله نیو ا میکرد يم يکمتر همراه

 های دستگاه یکشور، کارآمد تیریاز معضالت و مشکالت انباشته شد و در مد یاریادامه داد: بس یو

 نیا يگذاشت. حت تأثیر ياسیس يو حت يفرهنگ ،ياجتماع ،یمختلف، موضوعات مختلف اقتصاد

و  رانیا نیدر مسائل ب ایو  الملل نیروابط ب ،يو مسائل مل تیکه مربوط به امن يمعضالت در مسائل

از  ها یریگ موضوع نیبوده و عموما ا يجناح ها یریگ گذاشته و موضع تأثیر زیمتخاصم بود ن یکشورها

نماز  بونیرو در رو باشد، از تر یبه صورت گفتگوها که این یبه جا يعنی شده يم انجام ها بونیتر قیطر

تند و  زین ها اتیباد يبود و گاه کطرفهیو  شده يمجلس و رسانه مطرح م ه،یجمعه، دولت، قوه قضائ

 موهن بوده است.

که در حل  ياحساس کردند که مسئوالن نظام و کسان یيدر جاها زیاظهار داشت: مردم ن یو

فکر  يفکر کنند، به منافع جناح ها آنبه حل مشکالت  که این یهستند به جا گذارتأثیرشان  مشکالت

 رفح دیگر یکرو در رو با  توانند يامکان گفتگو ندارند و نم ها اینکه مگر  پرسند يو از خود م کنند مي

 بود که وجود داشت. يمسائل ها اینبزنند؟ 

کرد:  حیکشور است تصر مسأله ینتر مهم يمل یگفتگو که این انیمجلس با بعضو کمیسیون فرهنگي 

و با مشورت  یدر نطق اضطرار 9۵مهر سال  ۲۸کرد و در  یفکر مسأله نیا یبرا دیاحساس کردم که با

 ندهگفتم که به نظر ب ،يجانیالر يمحمدرضا عارف و عل ژهیمجلس به و ندگانیاز نما يبا برخ يقبل

که کار کشور دچار رکود شود و  میموضوع و اختالفات است و باعث شد نی، هممسأله نیتر یاضطرار

چهره به چهره درباره مسائل  یو پشت سر، گفتگو يبونیسخنان تر یکردم به جا شنهادیقفل کند؛ پ

طرح  عنوانآغاز کردم و بعد به  جا اینز را ا يمل یطرح گفتگو بیترت نیبه هم میکشور را داشته باش

 موضوع همت و تالش کردند. نیشد و محمدرضا عارف تمام قد در ارتباط با ا بیتصو دیام ونیفراکس

ورود  يندگینما يشخص تیو چه در وجه هو يونیچه در وجه فراکس گرید یها ونیافزود: فراکس یو

که مهم است،  چه آنو  میرا مطرح کرد يمل یکردند و به هر حال گفتگو يمجلس همراه سیکردند. رئ

مشترک قانون  یسه مبنا یاست و بعد بر رو يمل یگفتگو يو بعد مبان يمل یگفتگو مسألهاصل 

نفر از  ۵۰ حدود و بعد با میشد که گفتگو کن دیتاک یرهبر یها سیاستامام و  شهیاند ،ياساس

به  بیکردم و قر مسألهمختلف ارتباط برقرار کرده و طرح  یها کشور و چهره گذارتأثیر یها تیشخص

 اریبسکردند و  ياعالم آمادگ يو همراه یهمکار یبرا ها يلیرا قبول داشتند و خ مسألهاصل  ها آناتفاق 



136 
 

و  رفتندیطرح را پذ نیکه ا کنم ميتشکر  ها آناز  مانهیطرح استقبال کردند که بنده صم نیبزرگوارانه از ا

 کردند. یيراهنما یمهم و ضرور اریبس مسأله نیدرباره ا

شدن  یياجرا یاظهار داشت: برا يمل یشدن گفتگو یيمجلس در خصوص اجرا دیام ونیفراکس عضو

مجلس و محمدرضا عارف شد  سیبا رئ يو در ادامه توافق میداد لیتشک دیام ونیدر فراکس یا تهیآن کم

 یریگیپ ینفره برا ۲۵جمع  کیدر مجلس  تیهاشده که در ن لیتشک زین یگرید تهیکم تیو در نها

 زین يمختلف مجلس در آن حضور دارند و جلسات یها فیشکل گرفته است که از ط يمل یفتگوگ

کشور از  گذارتأثیر یها از چهره يجمع زیدر خارج از مجلس ن م؛یهست یریگیکه در حال پ میداشت

بحث در  نیحضور دارند و ا يمل یگفتگو یگرا در جمع شورا طلب و اصول مختلف اصالح یها جناح

 .شود ميدنبال  زیخارج از مجلس ن

 يسه سال نیکه در ا سؤال نیمجلس در پاسخ به ا يفرهنگ ونیسیفرهنگ، هنر و رسانه کم تهیکم سییر

 ابد،یاست دست  يشده تا چه اندازه توانسته به هدف خود که همان اتحاد مل لیجلسات تشک نیکه ا

است راه  يتفاوت يراه قهر و ب ها آناز  يکیکه  میدار یيها مواجه شدن با مسائل کشور، راه یگفت: ما برا

و راه سوم راه  میبا مخالفان خود حرف بزن میو خشونت بخواه یریدوم راه خشونت است که با درگ

 گفتگو است.

ها با هم قهر  ملت يعنیکه تجربه شده، ناموفق بوده  ایدن یاظهار داشت: دو راه اول و دوم در هر جا یو

اختالفات دامن زده شد،  نیقرار گرفت؛ ا هیدر حاش گریو بخش د تیاز ملت در حاکم يکردند و بخش

ملت و کشور بودند  کیکه از  یراداف نیو ترک نقد منصفانه و تعامل ب يتفاوت يب جهیشد و در نت قیعم

وارد  يمداخله خارج زین رونیباعث شده که به مرور کشور از درون دچار فساد و استبداد شود و از ب

 آن کشور شود.

شده  يتیکه دچار چه وضع دینیب يم م،یرینمونه در نظر بگ کیافزود: اگر کشور عراق را به عنوان  يمازن

 يمورد مداخله خارج ،يداخل گذارتأثیرعناصر  يتفاوت يب جهیدر نت ایاز نقاط دن یاریبس ای هیو در سور

 اعمال شده است. يو بعد مداخله خارج ياستبداد داخل يعنیقرار گرفته است 

که  يشده و گروه جادیا يداخل یها یریکه اقدام به خشونت شده، درگ یيکرد: در جاها حیتصر یو

 يبه مبارزه مسلحانه و سامانده میر زندان تصمو د برد يرا به زندان م گریدارد گروه د یشتریقدرت ب

از جامعه در آن زمان دچار  يو بخش میداشت يمسائل قبل از انقالب اسالم لیقب نیاز ا نیبنابرا کند يم

 ،ياسیمشترک، نظام س يمبان یکه بر رو یا ساقط شده اما جامعه میرژ تیرفتار شدند و در نها نیهم
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 طیکه شرا کند يزا توافق دارد، احساس م درون یها حل راه یموجود بر رو تیو حاکم يقانون اساس

 .ردیگ يم شیپاز درون مشکالت را حل کند، راه گفتگو را در  شود ميقابل اصالح است و 

 يبه عظمت انقالب اسالم ياست که انقالب یا جامعه رانیمجلس گفت: جامعه اعضو کمیسیون فرهنگي 

مردم  یفکر يو مبان میدار يمترق يمقدس پشتوانه انقالب است و قانون اساسدر آن وجود داشته، دفاع 

مردم و  نیبکه  یدارد و اعتماد يانقالب اسالم يو فرهنگ غن تیدر قرآن، مکتب اهل ب شهیر رانیا

 يمعضل ایمشکل  میاحساس کن چه نانظام وجود دارد، باعث شده تا چن یکشور با رهبر ياسینخبگان س

 قابل اصالح و حل شدن است و راه آن گفتگو است. يهمگ م،یدار

 کیمثل  یيها برخالف جمع ،شوند ميکه به طور منظم دور هم جمع  یيها خاطر نشان کرد: جمع يمازن

رد جناح مخالف و  ایدر نقد  یيها را قبول دارند و حرف دیگر یکجناح است که همه لزوما  ایحزب 

 يحو جنا يگروه یها و جمع ،کنند مي لیمسائل را تحل جانبه کیو  زنند يخود م یها حرف دییتا

 هستند.

 یيها جمع نیمجلس ادامه داد: در حال حاضر در ا يفرهنگ ونیسیفرهنگ، هنر و رسانه کم تهیکم سییر

 ،شوند ميکه دور هم جمع  يکند و زمان دایپ یشتریکه عمق ب رود يم نیکه شکل گرفته، به سمت ا

نگاه  ستندجلسات ه نیکه در ا يمختلف یها بلکه از منظر جناح کنند مينگاه ن هیزاو کیمسائل را از 

 یيها جمع نیشود، چن جادیدر کشور ا يمشکل چه آن. چنکنند ميکرده و بحث  انیو مطلب را ب کنند مي

 کرده و به حل آن اقدام کنند. تیریمشکل را مد توانند يم يبه راحت

 چنان هم يواقع يبه معن يمل یبه گفتگو دنیرس یبرا که اینبر  دیمجلس با تاکعضو کمیسیون فرهنگي 

 کیبلکه  ستیپروژه ن کیجامعه و کشور  یبرا يمل یاظهار کرد: گفتگو میدار شیدر پ يراه طوالن

 دینبا يو کس کنیم ميکار را با حوصله دنبال  نیو سعه صدر دارد، ا ریبه حوصله، تدب ازیپروسه است و ن

و  زدند يم ریرا با ت دیگر یک هیها سا مختلف مدت یها جناح که اینانتظار داشته باشد که به صرف 

تمام  عیسر يلیخ ،کنند مياما اکنون که دور هم جمع شدند و گفتگو  کردند ينسبت به هم پرخاش م

 مشکالت کشور حل شود.

گفتگو  دیگر یکبا  رفتندیجمع شدن که پذ نیمردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: نفس ا ندهینما نیا

 م؛یدرست قرار گرفت ریکه در مس نیهم يعنی مینیب ياست و ما هدف را در راه م تیموفق کیکنند، خود 

 اتجلس نیتر است و ا چهره به چهره موفق یقهر و پشت سر حرف زدن و خشونت، گفتگو یبه جا

 زیباشد، خداوند ن یيخالصانه و خدا تین چه آنو چن تیموفق يعنیامر  نیاستمرار داشته باشد،هم دیبا
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بخواهند  که ایناز  زیبرسد و دشمنان و بدخواهان کشور ن يمطلوب جیها به نتا جمع نیکه ا کند يکمک م

 دیناام م،یشو يم ها آن یها یيزورگو میفکر کنند تسل ایداشته باشند  يما طمع ياسیس یها از جناح

به مرور  يو در مسائل اختالف میدر مشترکات به اتفاق و وحدت نظر برس يعنیاتحاد  نیخواهند شد و ا

 گفتگو کرد. دیبن بست ندارد بلکه فقط با ياسالم ی. جمهورمیرس يصحبت کرده و به وحدت نظر م

 

 تا دادم رای طرح این كلیات به/ شد گرفته نادیده نامشروع اموال اعاده طرح در حقوقی مسلمات

 به مربوط من سؤال و تذكر اولین/ نشد اما شود، اصالح صحن و كمیسیون در آن جزئیات شاید

 است مقامات یها دارایی و اموال نامه آئین ابالغ عدم علت

 نمایندگاني رسانم مي باطالع به قدس آنالین گفت: نامشروع اموال اعاده طرح خصوص دراحمد مازني 

 کردند مي مشاهده زمینه این در که مشکالتي و داشتند که ای دغدغه لحاظ به کردند ارائه را طرح این که

 المال بیت به ناجوانمردانه دستبردهای و ها خواری رانت برابر در مانعي روش این با تا کردند تالش

 و کمیسیون در رسیدگي حین در که امید این به دادم رای طرح آن کلیات به هم بنده که کنند ایجاد

 قواعد ترین ابتدایي از بسیاری با طرح این و نشد چنین متاسفانه اما گردد مرتفع آن اشکاالت صحن

 رفع برای دوبار تاکنون دلیل همین به و بود آشکار تغایر و تعارض در عادالنه دادرسي اصول و حقوقي

 و بحث وارد کمیسیون آن، اشکاالت رفع برای متاسفانه ولي شد ارجاع کمیسیون به صحن از  ایرادات

 کمیسیون اعضای از برخي امضای به که یادداشتي طي صحن همان در و نشد حقوقي و علمي بررسي

 چند  که حالي در.  گرفت قرار کار دستور در و برگشت صحن به دیگری بسیار ایرادات با مجددا رسید

 احساس نمایندگان از تعدادی رسید مجلس تصویب به حقوقي قواعد با شدید تعارض در آن ماده

 کوتاه در بلکه کند برآورده( نامشروع اموال اعاده) آنرا عنوان اهداف تواند نمي تنها نه قانون این کردند

 در حقوقي مسلمات از بسیاری آنکه ضمن شد خواهد جامعه در فراواني های گرفتاری موجب مدت

 . شود مي اشاره مواردی به اختصار به که شده گرفته نادیده آن

 کیفری و حقوقي مباحث بین خلط-۱

 حقوقي دادگاه محکومان اسامي انتشار و تشهیر مجازات شناختن رسمیت به  -۲ 

 !حقوقي دادگاه حکم به نسبت ثالث معترض و ثالث وارد بعنوان دادستان ورودبرای حق -۳
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 مسکوت تقاضای نمایندگان از تعدادی شد مشاهده مجلس مصوبه در که انحرافاتي این به بنا هرحال در

 قواعد بر مبتني و موشکافانه های بررسي و بیشتر نظر دقت با تا داشتیم  ماه 4 بمدت را طرح گذاشتن

 تصویب دفاع قابل قانوني و شود آورده صحن به مانع و جامع طرحي فقهي و حقوقي مسلم و متقن

 .شود

 این سؤال بعد و کتبي و شفاهي تذکر اولین که دانند مي کنند مي دنبال را مجلس مذاکرات که کساني

 طبق که است مقامات یها دارایي و اموال قانون اجرایي نامه آیین ابالغ عدم علت به مربوط جانب

 از پس و سال چند از بعد که شود ابالغ قضائیه قوه رییس توسط قانون ابالغ از پس ماه شش باید قانون

 .شد ابالغ قوه رییس تغییر

 

 

 ندهیكنند به تذكر نما یترامپ توجه م یها تییبه تو فیظر یآقا كه یطور همان میانتظار دار

 سیبه انگلتومان  اردیلیم 27 رانیكلمه است؛ ا کیبنده  سؤالمجلس هم توجه داشته باشند/ پاسخ 

 !ر؟یخ ایغرامت پرداخت كرده است 

 فیدرباره تذکرش به محمدجواد ظر يلیتکم اتییمجلس درباره جز دیام ونیعضو فراکس ياحمد مازن

محترم  ریباره ندارم فقط انتظار دارم وز نیدر ا یشتریمدآرا گفت: من اطالعات ب تیبه خبرنگار سا

 بدهند. حیملت و مردم توض ندگانیامور خارجه به بنده و نما

به تذکر  کنند ميترامپ توجه  یآقا یها تییبه تو فیظر یآقا که  یطور همان میادامه داد: انتظار دار یو

 مجلس هم توجه الزم را داشته باشند. ندهینما

موضوع  ایگفتم آ فیظر یکرد: بنده در تذکرم خطاب به آقا حیتهران در مجلس دهم تصر ندهینما

 کلمه است. کی! جوابش ر؟یخ ایصحت دارد  سیبه انگل تومان اردیلیم ۲۷پرداخت 

 بیتکذ ؛ب چه بهترکند؟ اگر هم صحت ندارد خو يم تیتبع يعمل از چه منطق نیصحت دارد ا اگر

 کنند.

موضوع هم اشاره کرد و به مدآرا گفت: عملکرد عناصر  نیدر رابطه با ا هییبه عملکرد قوه قضا يمازن

 به دنبال داشته است. اما به هر صورت یاریبس یها نهیکشور و نظام و مردم هز یبرا شهیخودسر هم
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 ایکرده  یعناصر خودسر چه برخورد نیاعمال و رفتار باشد که با ا گونه این یگو پاسخ دیبا هیقضائ قوه

 خواهد کرد؟!

اشغال  يدولت خارج کیخاطرنشان کرد که راه برخورد با رفتار ناپسند  انیدر پا دیام ونیفراکس عضو

 .ستیسفارت ن

 

 

 میرا كامل اجرا كن یاساس قانون

مردم تهران در خانه  يندگیکه نما دیام ونیعضو کمیسیون فرهنگي مجلس و عضو فراکس ،ياحمد مازن

چرا که  داند يرا به ضرر مردم و کشور م ياصالح قانون اساس يکنون طیملت را برعهده دارد، در شرا 

 کوشند يم تندهس يدر قانون اساس یبه دنبال اصالح و بازنگر طیشرا نیکه در ا یافراد»معتقد است: 

 میمستق یکه با را یجمهور استیبه دنبال حذف ر يعنیکنند.  لیتبد يرا به نظام پارلمان ياستینظام ر

داشتن  یدر ازا ریتصور که نخست وز نیهستند، با ا رینخست وز ينیگزیو جا شود ميمردم انتخاب 

 «است. يتصور غلط نیا يخواهد بود، ول گو پاسخبه مجلس  شتریب اراتیاخت

 ياست که مازن يموضوع یجمهور سیرئ اراتیاخت شیبه منظور افزا يقانون اساس یو بازنگر رییتغ

به  که این. ضمن ستیبه صالح مردم ن يفعل طیاتفاق در شرا نینسبت به آن انتقاد دارد و معتقد است ا

 شیدنبال افزا اواند و  متوجه نشده يبه درست باره نیا را در يمنظور روحان گرانید: »دیگو يم« ابتکار»

موارد در  يدر برخ یرهبر اراتیاخت ضیبلکه خواستار تفو ستین يفراتر از قانون اساس اراتیاخت

 نیمحقق شده است. ا يجنگ طیکه در زمان امام راحل و شرا ياتفاق« است. يکنون يخاص جنگ طیشرا

کامل و بدون  یبه اجرا دیبا يدر قانون اساس یاصالح و بازنگر یبه جا»دارد:  دیمردم تهران تاک ندهینما

شده است از مردم  انجام باره نیا که در یيها يو بابت کاست میبپرداز ياساس قانون قهیتنازل و اعمال سل

طلب  اصالح يروحان ،يبا احمد مازن« ابتکار» یوگو حاصل گفت دیخوان يم چه آن.« میکن يعذرخواه

 مجلس دهم و عضو کمیسیون فرهنگي مجلس است.

از اصالح قانون  ها سالو  شود مي يبنا به گذشت زمان مشمول کهنگ يهر قانون که اینتوجه به  با

اصالح هستند. نظر شما درباره  ازمندین ياصول قانون اساس يبرخ رسد ميبه نظر  گذرد، يم ياساس 

 ست؟یچ ياساس اصالح قانون 
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قانون  یاجرا يدرباره چگونگ که اینمخالفم. اول  يبا اصالح قانون اساس لیدل ۲به  يفعل طیشرا در

را  يکه قانون اساس مییبگو ها آنو صادقانه و شفاف به  میسال گذشته به مردم پاسخ ده 4۰در  ياساس

 یبرا يقانون اساس مانده يدرباره اصول اجرا نشده و باق چنین هم. میا اجرا کرده قیچقدر صادقانه و دق

 یتبرک و گذاشتن رو یو اصول برا نیقوان نیاند. ا اجرا نشده لیبه چه دل مییو بگو میده حیتوض ها آن

انقالب  انگذاریامام امت و بن دییاند و به تا قانون را خبرگان ملت نوشته نیاند بلکه ا طاقچه نوشته نشده

اند تا به طور کامل  داده یاند و به آن را گذاشته یاست. پس از آن مردم در رفراندوم آن را به را دهیرس

 اجرا شود.

سال گذشته تا امروز کامل و درست اجرا نشده است و در  4۰ يط يون اساسهستم که قان يمدع من

اجرا شده  يموارد خصوصا در حوزه قدرت، با مهندس یاریاجرا شده و در بس یا قهیموارد سل يبرخ

 است.

 نییو افراد تع نمیب يکه در ساختار قدرت م يتیبا توجه به وضع يفعل طیدر شرا که ایننکته  نیدوم

به نفع مردم نخواهد بود و بهتر است  طیشرا نیدر ا يقطعا اصالح قانون اساس ها؛ شهیاند، نه اند کننده

است، نه صرفا نفع  مبر مرد تیخواهند داد که به نفع حاکم رییرا تغ یيها بخشچون  فتدیاتفاق ن نیا

 مردم.

 .دیبزن یروشن شدن ابعاد موضوع مثال یبرا باره نیا در

که  یجمهور استیهستند. حذف ر ياز قانون اساس یجمهور  استیافراد به دنبال حذف ر نیا مثال

به  ریوز آن نخست کنند ميکه البته تصور  یریوز آن به نخست لیملت است و تبد میمنتخب مستق

 نیا خواهند يم ها آنبلکه   ستیکردن ن گو پاسخ يکه هدف اصل يخواهد بود. در حال گو پاسخمجلس 

که به دنبال اصالح قانون  يکسان نیکنند. بنابرا تر يآن را مهندس ؛شود مي يکه تاکنون مهندس يزانیم

خواهد  لیتبد« شر»به  يفعل طیدر شرا «ریخ» يداشته باشند، ول ریخ تیهستند ممکن است ن ياساس 

نخواهد  يوبخ يو خروج دانم يکار را به صالح نم نیا لیدل نیاست. به هم يفعل طیشد که بدتر از شرا

 داشت.

بر  ياساس اصالح قانون  یاست که به جا نیسخن امروز ا نیتر طلبانه اصالح طیشرا نینظر من در ا به

اجرا شود.  يکه بدون کاست يبدون تنازل و کامل قانون اساس یاجرا م؛یکن دیتاک ياساس قانون  یاجرا

  استیرا متشکل از ر يهم هیأت یو مقام رهبر میکن نییرا تع یا و پروسه يدوره زمان کی دیبا نیبنابرا

دهند که  لیدارند، تشک يتیمسئول يقانون اساس یدرباره اجرا کیمجلس که هر  ندگانینما ای یجمهور
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شده و  يکه معتقدم مهندس یيها بخشرا استخراج کنند. پس از آن  يموارد اجرا نشده قانون اساس

 نیکه ا میببند مانیو با ملت پ ندبگذار انیفاف با ملت درماجرا شده است را هم صادقانه و ش یا قهیسل

و  میبه بعد اجرا کن نیآمده است، از ا يکه در قانون اساس یرا به طور کامل به همان نحو ها بخش

ماه  مانده يباق یروزها نیدر ا چنین هم. میشده است را کنار بگذار انجامکه تاکنون  یا قهیاعمال سل

را  يبه بعد قانون اساس نیو از ا میکن استغفارمتعال طلب بخشش و  یمبارک رمضان به درگاه خدا

 .میاصالح، کامل اجرا کن یطور که هست، به جا آن

آن  م،یدیرس يدر قانون اساس يبه نقص ،یا قهیو کامل و بدون برخورد سل حیصح یاگر در اجرا حاال

 .میو اصالح کن یزیر برنامه ت،یرینقص را مد

در حال آماده كردن نامه و جمع كردن امضا و درخواست از  ندگانینما یكه برخ دهیرس خبر

هستند و گفته  یجمهور  سیرئ اراتیاخت شیبه منظور افزا یاساس در قانون  یبازنگر یبرا یرهبر

 ست؟یچ باره نیا . نظر شما دركنند می شانیا میامضا برسد آن را تقد 200امضاها به نیشده اگر ا

 ،يخاتم ،يرفسنجان يهاشم صدر، يبن ،یيرجا ،یا خامنه انیچون آقا ستمیموضوع ن نیا موافق

اند و  را خوانده يشدند همه قانون اساس یجمهور  استیکه نامزد انتخابات ر يو روحان نژاد یاحمد

به  ه. همستین يدر قانون اساس یجمهور استیشده ر نییتع تیو مسئول اراتیاخت طهیناآشنا به ح يکس

کم  اراتشیشود که اخت يمدع تواند يسال نم ۵هم بعد از  يروحان یاند و آقا موضوع واقف بوده نیا

است که  يشده در قانون اساس فیتعر اراتیکم، اخت اراتیاز اخت يروحان یاست! اگر منظور آقا

 طیدر شرا تیریو درباره تمرکز مد ستین يفراتر از قانون اساس اراتیاخت يروحان یمعتقدم منظور آقا

 ریکه ز یيها از حوزه يبخش یمعنا که رهبر نیبه ا تیریسخن گفتند. تمرکز مد یرهبر داریدر د بحران

 کنند. اریاخت ضیتفو یجمهور استیبه ر يبحران طیرا در شرا شوند مياداره  شانینظر ا

سپرده بودند و  صدر يکل قوا را به بن يشده است و امام راحل فرمانده انجامکار در گذشته هم  نیا

کل قوا  يفرمانده اراتیهم اخت یسپردند و بعد از آن مقام رهبر يهاشم یرا به آقا تیمسئول نیبعدها ا

 نیخودشان ا ینور عبداهلل یآقا تیمسئول هکشور سپردند. البته در دور ریبه وز يانتظام یرویرا در ن

 يرحمان یبه آقا اریاخت نیدر حال حاضر ا ينشد. ول اریاخت ضیتفو شانیرا نخواستند و به ا اراتیاخت

اند.  را خواسته اراتیجنس اخت نیاز ا یاریاخت یجمهور سیبه نظرم رئ نیداده شده است. بنابرا يفضل

شود وزارت که اجازه داده  اند تهو تجارت خواس يدر بحث مربوط به حوزه بازرگان شتریب چنین هم

وزارتخانه اختصاص  کیبر صادرات و واردات و عرضه و تقاضا به  تیریشود و مد لیتشک يبازرگان
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وزارتخانه باشد. به نظر من  کیبا  تیمسئول نیخارج شده و متمرکز ا يو از حالت پراکندگ ابدی

 ندارد. ياساس  انونبه اصالح ق يشد و ارتباط دهیبد فهم يروحان یآقا یها صحبت

 نانهیب را خوش شنهادیپ نیو طرح ا دیمخالف ینسبت به اصالح قانون اساس یفعل طیدر شرا پس

 د؟یدان ینم

متزلزل  نهیشود و زم يقانون اساس فیکه باعث تضع یهر اظهارنظر ياست. به طور کل طورنیهم بله

و فصل حقوق  يارض تیتمام ت،یجمهور ت،یاسالم ه،یفق تیاز اصل وال ياساس شدن ارکان قانون 

پسند  عوام اتیهم با ادب يرا به دنبال داشته باشد مخالفم. برخ يملت و اصول مختلف قانون اساس

را در قانون  يفقه هینظر کی میاشتباه کرد ند؛یگو يم ياساس در قانون  هیفق تیدرباره گنجاندن اصل وال

بر امامت  عیدر مکتب تش يظام اسالمن یو مبنا میما اشتباه نکرد کنم مي دیتاک ي. ولمیوارد کرد ياساس

. میا مردم واگذار کرده یآراآمده است به  يکه در قانون اساس يمل ثاقیاست و امامت بر اساس عهد و م

را انتخاب و بر عملکرد  یرهبر زیو خبرگان ن کنند ميانتخاب  میرا به طور مستق یرهبر مردم خبرگان 

قانون  کنم مي دیتاک يمنتخب مردم هستند ول يسطوح هم طبق قانون اساس هی. بقکنند مينظارت  یرهبر

 ینگهبان، رهبر یاعم از خبرگان، مجلس، شورا والنهمه مسئ نی. بنابرامیدرست اجرا کن دیرا با ياساس 

. میرا اعمال کن اراتیها و اخت تیو در چارچوب قانون مسئول میکن نیبه قانون تمک دیبا ها بخش ریو سا

را به مصلحت کشور و  يو قانون اساس ياسالم یارکان جمهور فیو تضع بینه تخر جهیدر نتپس 

قانون  قهیکامل و بدون اعمال سل یفقط بر اجرا نیرا. بنابرا يساسقانون ا ریینه بخش تغ دانم، يمردم م

 دارم. دیتاک ياساس

 

 است ییاجرا نامه نییقانون فاقد آ 25/ شویی پول مبارزه با درباره قانون «یروحان»به  مازنیتذكر 

مصوب در  نیقوان یياجرا یها نامه نییو ابالغ آ هیعدم ته مسألهمردم تهران در مجلس گفت:  ندهینما

 معضل شده است. کیبه  لیزمان مقرر تبد

مصوب  نیاز قوان یاریبس که این انیبا ب م،یتسن یخبرگزار يوگو با خبرنگار پارلمان در گفت مازني

 نیو تدو هیشان ته یياجرا یها نامه نییو ابالغ شده است آ دیینگهبان تا یشورا یمجلس دهم که از سو

 اند. مانده فیاجرا بالتکل یمصوب مجلس برا نیاز قوان یاریبس نینشده است، اظهار داشت: بنابرا
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 هیعدم ته مسألههستند، افزود:  یياجرا نامه نییقانون مصوب مجلس تاکنون فاقد آ ۲۵ که این انیبا ب یو

 یمعضل شده است که روسا کیبه  لیمصوب در زمان مقرر تبد نیقوان یياجرا یها نامه نییو ابالغ آ

 معضل را حل کنند. نیبه آن توجه کرده و ا دیجمهور با

و  رانیا ياسالم یقانون شرکت پست جمهور ،شویي پولقانون  که این انیتهران در مجلس با ب ندهینما

 یياجرا نامه نییمهم که در مجلس دهم مصوب شده فاقد آ نیاز قوان یاریاز معلوالن و بس تیقانون حما

 هیآن ته یياجرا نامه نییاز مصوبات مهم مجلس دهم است که آ يکیپاک  یهوا قانونهستند، گفت: 

قانون  نیشده، اما متأسفانه ا فیپاک تعر یهوا جادیا یها برا همه دستگاه فیقانون وظا نینشده؛ در ا

 مانده است. فیبالتکل زیقانون ن نیندارد و ا یياجرا نامه نییآ زین

نشده است،  بیتصو زین 9۸و  9۷، 96سال  یها قانون بودجه یياجرا یها نامه نییآ که این انیبا ب يمازن

مربوط به  نینکرده و قوان نیمصوبات مجلس را تدو یياجرا یها نامه نییادامه داد: دستگاه قضا بعضا آ

 مانده است. فیبالتکل زیقوه ن نیا

اقتصاد  ریجمهور و وز سیپارلمان به رئ يبنده در جلسه علن که این انیمردم تهران در مجلس با ب ندهینما

دادم، گفت: اگر مردم  ياست تذکر کتب یاجرا نامه نییقانون مصوب مجلس دهم که فاقد آ ۲۵درباره 

در  شانیتا وکاال دهنداطالع  ندگانیاست، آن را به نما یياجرا نامه نییفاقد آ يانونمتوجه شدند که ق

 یریگیرا پ مسأله نیو تفحص ا قیتحق ایو  ضاحیوال، استئتذکر، س ينظارت یها ابزار قیمجلس از طر

 معضل برطرف شود. نیکنند تا ا

 

 

 است نیهر روز، روز فلسط یاسالم یدر جمهور

در فرهنگستان  نیدر مراسم روز فلسط ياسالم یعضو کمیسیون فرهنگي مجلس شورا ،يمازن احمد 

هر  ياسالم یبود گفت: در جمهور يخال یروز نیدر چن يمراسم نیچن یجا که اینبا اشاره به  هنر

تحت ستم در سراسر  یو دفاع از مقاومت انسان ها نیاست؛ روز دفاع از مظلوم نیروز، روز فلسط

 .استیدن

تواند  يدست م نیاز ا یيکرد: برنامه ها حیتصر ينیچن نیا یبرنامه ها یبا اشاره به لزوم  برگزار یو

 .دیبه شمار آ رانیا ياسالم یجمهور يفرهنگ يپلماسید ریتر در مس قیحرکت عم یمهم برا يگام
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گفت: در  م،ینرم دار يپلماسیاز د یریبه بهره گ ازین نیفلسط مسألهدر  که اینبر  دیضمن تاک يمازن

 کیاز آنکه با  شی. اکنون بمیمنسجم، هماهنگ و هم افزا هست يفرهنگ يپلماسید ازمندیحوزه مقاومت ن

تواند  يهنر م يپلماسی. دمیقرار دار اریتمام ع يجنگ روان کیدر مقابل  م،یروبه رو باش يجنگ نظام

 باشد. دیمف رانیا یجنگ ظالمانه برا نیدر ا

 میترور دار دیهر روز در کشور شه که اینبا اشاره به  ياسالم یس شورامجلعضو کمیسیون فرهنگي 

 میمورد تحر سمیترور ياما به عنوان حام میترور داشته ا دیهزار شه ۱۷که  میهست یگفت: ما کشور

که ما در  آنقدرگفت:  نیاز ملت مظلوم فلسط یبا اشاره به دفاع معنو ي. مازنمیریگ يظالمانه قرار م یها

است که دشمنان ما در حوزه  یيها یگذار هیاز سرما شتریبه مراتب ب م،یگذاشت هیدفاع از جان ما نیا

 دهند. يم انجامما  هیعل ينظام یها

 یيها نهیگفت: هز دیکن يم نیرا صرف فلسط رانیپول مردم ا ندیگو يم یعده ا که اینبا اشاره به  يمازن

 نیماست؛ فلسط کیعمق استراژفلسطین است؛  یگذار هیسرما ست،ین نهیهز شود مي نیکه صرف فلسط

قدس و غزه  ن،یما با فلسط ؛ينه اسالم میهست ینه جمهور م،یدفاع نکن نیخط قرمز ماست؛ اگر از فلسط

 .میمکتب هست کیدر  ختهیروح در دو بدن و آم کی م؛یهم خون هست

 نیدر ا دیرهبر معظم انقالب گفت: ما با یشده از سو میترس ریبر لزوم حرکت در مس دیضمن تاک یو

ها  ينیاست. فلسط يو نه جناح يبحث نه خط نی. امیپشت سر رهبر معظم انقالب قدم بردار ریمس

 هستند. ها آنبدانند نظام، مردم و مجلس همواره در کنار 

 

 نفس مسئوالن بودند یو هوا یاطلبیهمواره نگران دن رانیا یاسالم یجمهور انگذاریبن 

تحقق اهداف انقالب  یحضرت امام )ره( برا یها هیدرباره توص سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن

حضرت امام )ره( به مردم و مسئوالن بود.  يشگیهم یها هیاز توص يکی« وحدت کلمه»اظهار داشت: 

مردم که  ااز اختالف مسئوالن با مردم و مردم ب شانیا ياصرار امام بر وحدت کلمه نشان از عمق نگران

 .شد يبود، م دیگر یکبا  ياسیس یها شامل اقوام با اقوام و گروه

داشتند مسئوالن  دیهمواره تاک رانیا ياسالم یجمهور انگذاریمردم تهران در مجلس ادامه داد: بن ندهینما

 یادا یرا برا ها تینفس نشوند بلکه مسئول یو هوا ایگرفتار حُب دن شوند مي يتیدار مسئول که عهده
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و  ياطلبیهمواره نگران آلوده شدن مسئوالن به دن زیجهت ن نی. امام از ارندیبپذ يو مل ينید فیتکال

 .شود ميبه اصل انقالب  بیموجب وارد شدن آس ها يآلودگ نیمعتقد بودند ا شانینفس بودند. ا یهوا

همانند مقامات  ياسالم یبودند که کارگزاران نظام جمهور مسأله نیادامه داد: امام همواره نگران ا یو

 شود. جادیمسئوالن با مردم شکاف ا يسبک و سطح زندگ نیو ب اورندیب یرو ينینش به کاخ یپهلو میرژ

 ياسالم یجمهور انگذاری)ره(، دانست و افزود: بن ينیامام خم یها هیتوص گریرا از د گرایي قانون ،يمازن

بود که  یبه قانون تا حد شانیا یبندی. پاکردند يدعوت م گرایي قانونهمواره مسئوالن و مردم را به 

من قانون را » تنگهبان به صراحت گف یامام با اشاره به مصوبات شورا اتیدر زمان ح یفرد يحت

قانون تو را قبول  ،یقانون را قبول ندار يکن يتو غلط م»گفت  شانیبه ا یکه امام به تند« قبول ندارم

 ریو شاخص حرکت در مس اریکشور مع نیقوان ریو سا يقانون اساس مسئوالن و مردم به یبندیپا«. ندارد

 است. ياسالم یجمهور انگذاریبن

 نیبه ا يبیتا آس دیباش هیفق تیوال بانیپشت»مجلس با اشاره به جمله معروف  دیام ونیعضو فراکس نیا

اگر مسئوالن مراقب  دادند يکرده و هشدار م ي، گفت: امام )ره( همواره اظهار نگران«مملکت نرسد

 وارد شود. بیملت آس ینباشند، ممکن است به انقالب، خون شهدا و دستاوردها

 انگذاریو دوستداران بن روانیقطعاً مردم، شاگردان، پ که این انیمردم تهران در مجلس با ب ندهینما

 یها در جناحامام  ارانیاز فراموش شدن مکتب امام )ره( سود نخواهند برد، گفت:  ياسالم یجمهور

بلکه  برند يامام )ره( سود نم یها دگاهیاز فراموش شدن د ياسیرسیو غ ياسیس یها و پست ياسیس

 ادهی)ره( باعث پ ينیسود خواهند برد که نهضت امام خم مسأله نیاز ا ياسیس یها جریانمطمئناً افراد و 

هستند اگر چه در ظاهر و در  ينیکه نوعاً افراد د ها جریانافراد و  نیاز قطار انقالب شد. ا ها آنشدن 

انقالب از امام  یکه در ابتدا یا ضربه لیبه دل يدم بزنند ول رانیو ا ياسالم یها لفظ از اسالم و ارزش

 امام برآمدند. یها شهیو اند ها دگاهیسپردن د يبه فراموش ای فیتحر يدر پ دند،ید

 فهیرا وظ ياسالم یجمهور انگذاریبن ياسیمکتب س جیو ترو ایمجلس، اح يفرهنگ ونیسیکم سیرئ

 زیو شاگردان امام )ره( آحاد مختلف مردم ن ارانیو شاگردان امام )ره( دانست و گفت: عالوه بر  ارانی

 یبرا يفراوان یها کنند. خون يامام شانه خال شهیاند جیو ترو ایاح تیبار مسئول ریاز ز توانند ينم

 .ستدینظام سرپا با نیشد تا ا ختهیر رانیا ياسالم ینظام جمهور یریگ شکل
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 زننده است  بیمردم و مسئوالن آس نیب یهستند / فاصله نسل یمجاز یفضا تأثیرمردم تحت 

 است: ریمجلس به شرح ز يفرهنگ ونیسیسابق کم سیبا رئ سنایا یوگو گفت مشروح

افتاد که  يمجلس دهم چه اتفاقات سهیانتخابات هیأت رئ هیاجالس نیدر چهارم دیی*در آغاز سخن بفرما

 واگذار کرد؟ بیرق جریانرا به  يسیرئ بیمهم نا يمجلس صندل نیطلبان در سال آخر ا اصالح

 میکن ياول تا چهارم آن بررس یها سال يدر بستر مجلس دهم و حت که این یرا به جا مسأله صورت

نظام  دیبودن قانون انتخابات است. مشارکت مردم با وبیاز مع . اشکال کارمیبنگر یشتریبا تعمق ب دیبا

تحزبِ با  نظاماز داشتن  يو کارآمد، اما وقت یاحزاب قو لیمگر در قالب تشک شود مين نیمند شود و ا

مشارکت  یبستر نی. در چنمیاقدامات خود باشند، محروم هست یگو پاسخآن  انیکه متول یا برنامه

 نیو عملکرد قوه مقننهِ برآمده از چن شود ميمنجر  شتریب یِبه ناکارآمد شتریب یِکارآمد یبه جا ياسیس

 .کند يافت م ،يانتخاب

 ۱۸۰قاطع حدود  تیمعتدل و با اکثر انیطلبان و اصولگرا با ائتالف اصالح ۱۳94دهم در سال  مجلس

از  يبود که جمع نیبود ا زیبرانگ که تعجب يای مسألهشد.  لیبود، تشک دیام ستیکه در قالب ل ندهینما

 نیدادند، ا لیتشک یگرید ونیبه محض ورود به قوه مقننه فراکس د،یام ستیبه مجلس با ل افتهیافراد راه 

 ائتالف کردند. ها یدیبا ام يو گاه ها یيبا وال يگاه ون،یفراکس

 یها يصورت کرس نیافراد، احزاب در انتخابات موثر بودند، در ا یگذارتأثیر یبه جا دیکن تصور

 گریو د شد يم عیداخل مجلس توز یها جریان نیب ياسیو بر اساس وزن س يمجلس به صورت حزب

 لگرااصو يِجانیطلب به الر اصالح ندگانینما یرا ایطلب  اصولگرا به عارفِ اصالح ندگانینما یشاهد را

است اما به نظر بنده اگر  انریفالن تعداد حزب عضو خانه احزاب ا شود مي. هر چند که گفته میبود ينم

 اند. نداشته يحزب تأثیرملت و کشور  ینصف استکان برا کیچالنده شوند، به اندازه  ها آنهمه 

طرح  ست؟ین يو تناسب ينظام حزب رانیپرسش پاسخ داده شود که چرا نظام انتخابات ا نیبه ا دیبا

 نینگهبان به هم یو کم فروغ بود اما شورا فیضع ثیح نیکه از ا یاصالح قانون انتخابات با وجود

 مجلسداد و  يمنف یبود رأ يانتخابات یهاستیکه درصدد پررنگ کردن نقش احزاب و ل بند میطرح ن

شدن انتخابات  ينگهبان با حزب یشورا رسد ميآن را به طور کامل کنار گذاشت. به نظر  ایهم گو

را  يحزب یها اجازه فعال شدن تشکل يقانون اساس م؟یترس يچرا از تحزب م دانم يندارد اما نم يمخالفت

را  يانتخابات حزب یربستر برگزا توان يم ي. طبق قانون اساسشود ميقانون اجرا ن نیاما چرا ا دهد يم
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 ینامزدها یاجازه حضور فرد توان يمجلس م ندگانیاز نما گرید یاریبه وجود آورد و به نظر بنده و بس

 کرد. ينیب شیلس را هم در قانون پمستقل در انتخابات مج

 نیکه ا ستیطور ن نیدارد و ا یرأ ۵۰ يعنی ردیگ يم اریمجلس را در اخت يکرس ۵۰حزب  کی يوقت

 جریانکه  یبرود به نحو نیبشکند و از ب يبه کل ياسیرسیو غ ياسیس یها بستانبده و  لیبه دل یرأ

 خاببه انت يجانیداشتم الر نانیدر مجلس حساب کند. اطم شجریان یآرا یمربوط نتواند رو ياسیس

 چیاست که ه وبیمع یدر کشور به حد يمناسبات دموکراس کنم ميشدن مجددش، مطمئن نبود. فکر 

 تأثیر شان  تیدوره مسئول انیدر پا یيشهر و روستا یشورا یمجلس و اعضا سیجمهور، رئ سیرئ

 .کنند ميمردم را قبول ن يعملکردشان در زندگ

جمهور در  یروسا ،یجمهور استیمختلف ر یها است که به طور مثال در دوره یيجا مسأله تعجب

و خواستار  کنند مي شان  یهاتیو مسئول اراتیبودن اخت يخود صحبت از ناکاف تیدور دوم مسئول

 تکرار شد. يو خاتم نژاد یاحمد ،يدر هر سه دولت روحان مسأله نی. اشوند مي شتریب اراتیاخت شیافزا

. افراد و میروشن کن يو قانون اساس يرا با دموکراس مان فیتکل شهیهم یبار برا کیخوب است  چه

 یبار برا کی کنند ميفکر  يطلب و اصالح یيگرا اصول یها یدرون نظام که به فراتر از مرزبند یها جریان

 هیمردم بر پا ياسیو س یدهند تا مشارکت فکر لیو کارآمد تشک یسه حزب قو ایو دو  نندیبنش شهیهم

صورت  نی. در اردینامه و مقررات مشخص و مدون شکل بگ با مرام يالتیاصول و قاعده کار تشک

شد و به  دوارتریدر دولت و مجلس ام ژهیکردن همه مسئوالن نظام به و گو پاسخنسبت به  توان يم

 یها ين صورت کرسیداد. در ا انیپا یادیدو قوه تا حدود ز نیو خارج از عرف ا یا قهیسل یرفتارها

مشارکت کننده در انتخابات  ياسیس یها جریان ریو سا ياسیس روزیپ جریانها به نسبت وزن  وزارتخانه

 ياصولگرا به مجلس معرف یطلب، وزرا بود که دولت اصالح میشاهد نخواه گریو د شود مي میتقس

 کند.

 ران،یامروز ا مسألهکشور،  ياسیس یها جریانها و  و چهره يررسمیو غ ياذعان همه مسئوالن رسم به

 نیکه ا یا است، از آن بدتر اراده وبینظام انتخابات مع ،ياصل مسألهبلکه  ستین ها تیافراد و شخص

و  استیر يبر کرس یمطهر ایعارف  ،يجانیرا اصالح کند، وجود ندارد. نشستن الر وبیمع تیوضع

فکر  دیکشور دارد؟ نبا ینامناسب اقتصاد طیمردم و شرا يدر زندگ یتأثیرمجلس چه  يسیرئ بینا

 دهیمجلس پرس سهیو ناظران هیأت رئ رانیدب ای سینواب رئ ای سیافراد کرد. چرا از رئ ریمردم را درگ

از حضور  نظامند و کشور و تخود داش تیمسئول یها و ماه ها سالدر طول  یکه چه عملکرد شود مين
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از هیأت  یماندن مطهر ایرفتن  یتمرکز رو ینظر بنده به جا به برد؟ يچه منفعت ها گاهیجا نیشما در ا

 توانستند يچقدر م یيبابا يحاج ای يجانیالر ایعارف  میپاسخ داد که ت سؤال نیبه ا دیمجلس با سهیرئ

 قوه مقننه اثرگذار باشند؟ یيکارا شیدر جهت افزا ها سال نیدر ا

 مجلس چه بود؟ یسیاز نواب رئ ها یدیحذف ام یبرا ییوال ندگانیاقدامات نما یاصل شهی*ر

 يو خارج مجلس دارد، مخالفان يدر داخل یاریبس یصراحت لهجه، مخالفان جد لیبه دل یمطهر یآقا

مجلس حفظ  يانیمجلس را در سال پا يسیرئ بینا ينتواند کرس شانیشان را جزم کردند تا ا که عزم

 یهرو مط انیحذف پزشک یرا برا يسلسله اقدامات ۱۳9۷مجلس از سال  یيوال جریاندر  یکند. افراد

را  یدامن مطهر يول دینرس جهیبه نت انیگرفتند که البته در مورد پزشک شیمجلس در پ يسیاز نواب رئ

زمان  داد و هم شینما یکه از مطهر یا چهره ثیاز ح جریان نیا یزیر برنامه دیگرفت. اگر دقت کن

 يرا به خوب شانیدر حذف ا جریان نیا کردیارائه کرد، رو شانیکه از اداره مجلس توسط ا یا چهره

 ندگانیبهانه را دست نما ،يجانیعارف و الر دنیدوستان معتقد بودند به ائتالف نرس ينشان داد البته برخ

 .ستین قیدق يلیداد که خ یيوال

گذار  نهاد ناظر قانون نیبر عملکرد ا یتأثیرمجلس چه  یتخصص یها ونیسیكاهش جلسات كم *

 دارد؟

که  ياست. در حال يتخصص یها ونیسیقوه مقننه کاستن از جلسات کم یها يها و کاست از ضعف يکی

 ها، يبررس نیسهم از جلسات و باالتر نیشتریکشورها ب گریدر د يپارلمان یها ونیسیو کم ها تهیکم

 حنمختلف را دارا هستند و ص حیو لوا ها طرحاز  ها یکار مطالعات و چکش قات،ی، تحقها پژوهش

 یها يدگیو رس ها يمذاکرات، بررس جینتا بیتصو یکشورها به طور محدود و فقط برا نیا یها آنپارلم

 .شود مي لیتشک يتخصص یها ونیسیو کم ها تهیکم

 يتخصص یها ونیسیو کم ها تهیکه جلسات کم« بپرسد ياز هر الل یهر کَر»احمد  جالل آل ریتعببه 

و  ها تهیاست که کم نیپاسخ آنان ا ناًیقیمجلس؟  يجلسات صحن علن شیافزا ایاست  ازیمورد ن شتریب

 ياز صحن علن شتریب اریجلساتش بس دیاست و با یریگ میتصم انیمحور و بن يتخصص یها ونیسیکم

کاهش داده  9۸ وریشهر انیتا پا يتخصص یها ونیسیمجلس تعداد جلسات کم يانیباشد، اما در سال پا

 یها تهیکم لیتشک یبرا يمصوبه و الزام چیکه ه گردد يمجلس برم نامه نییبه آ مسأله نیا رادیشد. ا

 یبرا ياست که موضوعات نیشده ا ينیب شیپ نامه نییکه در آ یزیندارد. حداکثر چ ها ونیسیکم يتخصص
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 ایدهند  لیتشک تهیبه اهداف، کم دنیرس یکه برا هاست ونیسیبا کم نیشده و ا فیتعر ها ونیسیکم

نسبت به نصاب نداشتن  شانیا یمجلس با مقام معظم رهبر ندگانینما 9۷سال  داریدر د ایندهند. 

 ها ونیسیجلسات کم لیدر تشک چنان هم مسأله نیا يانتقاد داشتند ول يتخصص یها ونیسیجلسات کم

 ه است.رفع نشد

مجلس به دو ساعت در هفته  يتخصص یها ونیسیمجلس از کاهش جلسات کم سهیهیأت رئ هیتوج اگر

در  حیو لوا ها طرحباشد که سرعت مجلس به  نیساعت در هفته ا ۱6به  يجلسات صحن علن شیو افزا

 نیکاسته شود باز راه آن ا يصحن علن یاز تراکم دستورات کار یشود و قدر شتریب ،يدگینوبت رس

 نبود. میمتص

 است؟ گذارتأثیرقوه  نیا یدر رأس قوه مقننه چقدر در بهبود اثربخش یفکر یها جریان* حضور 

ها،  مختلف با نگرش یها فرصت و اجازه داد تا با حضور در انتخابات ياسیس یها جریانبه افراد و  دیبا

 یها دولت مسأله نیا یيِکشور را اداره کنند. به نظر بنده اوج دوران شکوفا دیجد یو متدها ها وهیش

 يو خارج يداخل صهدر عر وبیمع یها هیرو رییکلمه موجب تغ يواقع یهفتم و هشتم است که به معنا

 در جامعه شد. دیروح ام دنیو دم

 بندد يقانون م نیهم که طبق يمانیاست و هر کس به عهد و پ يمل ثاقیم ينظر بنده قانون اساس از

هر  اماامام زمان )عج( است در مقام نیابت  يطبق قانون اساس هیفق ي. ولستین دار نینباشد، د بندیپا

با انتخاب مجلس  يقانون اساس نداشته باشد اما طبق اصول همینرا قبول  این نظر تواند مي کس

را با  شانیا ذیتنف ای دییتا میرمستقیو غ میو همه ارکان نظام مستق ابدی يم تیمشروع ،یخبرگان رهبر

 بنابراین هر کسي اعم از معتقد و غیر معتقد باید به قانون اساسي التزام عملي داشته باشند.  خود دارد.

 ژهیبه و یاجتماع هیبر سرما یتأثیربه مجلس چه  دیام ستیبا ل افتهیراه  ندگانینبودن نما بندی* پا

 در انتخابات اسفندماه مجلس خواهد داشت؟

 م،یاحترام قائل باش ونیفراکس نیا ينظر جمع یو برا میقائل باش دیام ونیفراکس یبرا يجمع تیهو اگر

مجلس و ائتالف  سهییانتخابات هیأت ر نیدر آخر ونیقاطع اعضا بر حضور مستقل فراکس تیاکثر

 ها یدیام میتصم نی. امیدیآن را هم د جهیمثبت دادند که البته نت یرأ نیمستقل ونینکردن با فراکس

القاء  يکه به افکار عموم ستین یزیطلبان آن چ اصالح يبه مردم بود که وزن واقع امیپ نیا یحاو

 ونیپژمانفر عضو فراکس یبود به نطق آقا يپاسخ دیام ونیفراکس میتصم نیتر ا روشن انیبه ب شود مي
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کشور است  يوضع فعل عامل انیطلبان و اعتدالگرا ائتالف اصالح»مجلس که گفته بود  یيوال ندگانینما

 تیوضع یزیر ينهم و دهم را در پ یها نطق تالش داشت عملکرد دولت نیبا ا شانی. ا«میتیو ما اقل

 الشعاع قرار دهد. کشور تحت يفعل

مجلس را  سهیهیأت رئ يکرس کی توانند يطلبان با زحمت م است که اصالح نیکالمم با مردم ا جان

برسانند. به نظر  انجامطلبانه را در مجلس به سر طرح اصالح کی توانند يحفظ کنند و باز با زحمت م

ن بود که یداشت و آن ا امیمجلس به مردم پ نیمجلس در سال آخر عمر ا سهیبنده انتخابات هیأت رئ

 .ستیطلبان ن مجلس دهم، مجلس اصالح

 جریانکه توسط  دینیرا بب بافیتهران در دوره قال یو تفحص از شهردار قیعنوان مثال طرح تحق به

و اساساً  دینرس جهیاصولگرا به نت ندگانینکردن نما تیحما لیخورد اما به دل دیاصالحات در مجلس کل

 شود ميطلبان مجلس مطرح  توسط اصالح یطرح جد ایو تفحص  قی، تحقسؤال ضاح،یاست کیهرگاه 

 آن شوند. دنیرس جهیتا مانع به نت دهند يدست به دست هم م انیهمه ارکان قدرت اصول گرا

 یتهران درصدد پاسخ به شبهه فساد شهردار یو تفحص از شهردار قیبا درخواست تحق طلبان اصالح

طرح  نیشدند تا ا جیبودند اما همه ارکان قدرت در داخل و خارج مجلس بس بافیتهران در دوره قال

خانه ملت  يکه مردم در انتخابات مجلس راه يندگانینما تینشان داد اکثر مسأله نی. ااوردین یرا

 طلب نبودند. کردند، اصالح

اصالح وضع موجود  یمردم برا دیبر كم فروغ شدن ام یتأثیر* اتفاقات مجلس دهم چه 

 گذارد؟ یم

ماندن در ساختار حکومت  يباق یبود که برا یبه گونه ا ۱۳9۲طلبان در سال  اصالح یکشور برا طیشرا

که  یاز روند خواهم ي. از مردم ممیجز ائتالف نداشت يدر اداره کشور راه طیو بستن راه افراط و تفر

به صورت  یندیاست و کار فرآ ندیفرآ کی يآغاز کردند، خسته نشوند. دموکراس 96و  9۲سال  يط

 یيرا شناسا رانیو سرنوشت ا ندهیخواهانِ نگران آ تحول خواهم ي. از مردم مرسد مين جهیبه نت یا پروژه

حاضر شوند و با مشارکت فعال در انتخابات  یرا یها صندوق یپا ازدهمیورود آنان به مجلس  یو برا

 یمهم برگزار ها طلب اصالح یکنند. برا یریجلوگ يرملیخودخواهانه و غ یها سیاستمجلس از تداوم 

 .شان اوردنین یرا متیبه ق يانتخابات سالم است حت
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مردم در انتخابات  یاسیكاهش مشاركت س ای شیكشور چقدر در افزا ینامناسب اقتصاد طی* شرا

 خواهد بود؟ گذارتأثیراسفندماه 

طلبان  اصالح کنم مي دیبا مردم بدون تعارف و ابهام حرف بزنند. تاک دیطلبان با و اصالح جمهور سیرئ

 يبرزخ یخودشان فضا یشد، برا جادیا شان یبرا ۱۳۸۸که در سال  یيعبور از فضا یبرا ۱۳9۲در سال 

در کشور شکل  یا هفضا اراد نیاصولگرا دادند. در هم جریاناز  يکردند و تن به ائتالف با بخش فیتعر

 یجمهور يدر روابط خارج شهیکه ر رانیجامعه ا يشتیو مع یمشکالت اقتصاد يگرفت تا نقطه اصل

 بینگاه توانست با به تصو نیببرد. ا نیملل بود را از ب سازمان تیامن یشورا یها و قطعنامه ياسالم

را  زیهمه چ یا از توافق هسته کایهم بزند اما خروج آمر را به رانیا هیعل يرساندن برجام ائتالف جهان

 يارزش پول مل دیآن شاهد کاهش شد يشد و در پ دیشد اریخراب کرد و نرخ ارز گرفتار نوسانات بس

 .میبود هامتیق شیافزا يسونام یریگ و شکل

 لیدل نی. به هميدارد تا منشاء واقع يمنشاء روان رانیا يمعتقدند نرخ ارز در بازار فعل اقتصاددانان

 هیعل اریتمام ع اقتصادی – ي. قرار گرفتن در جنگ روانستین يمعتقدند نرخ ارز در بازار کشور واقع

 تیمسئول توان ينم هجنگ در طول چهار دهه گذشته است که البت نیتر سابقه يب رانیا ياسالم یجمهور

کشورمان از  هیعل یجنگ اقتصاد نیآغاز یدانست. در روزها يجنگ را بر عهده دولت روحان نیا

مختلف از جمله عوامل  یسهم عوامل و پارامترها ابی قتیحق تهیکم لیخواستم تا با تشک جمهور سیرئ

 یریگ در شکل کشوراقتصاد  یا شهیر یماریگذشته و ب یها کرد دولت، عملکرد دولتعمل ،يخارج

 نشد. لیتشک يلیبه هر دل تهیکم نیکشور را روشن کند اما ا یاقتصاد یها ينابسامان

حل آن به  یکشور برا یروهایهمه ن جیبس نهیو زم شد يروشن م يسهم عوامل مختلف به درست اگر

مسئوالن  ياما برخ میتر عبور کن راحت يخطرناک کنون یاقتصاد چیاز پ میتوانست يم آمد، يوجود م

 دینباداشته،  تأثیربر اقتصاد کشور  ها میتحر دیدشمن فکر نکند که تشد که این یکشور معتقدند برا

مختلف کشور گذاشته، چه آن  یها بخشاثر خود را در  میتحر دانند ميکه همه  يگفت در حال یزیچ

 .میکن يمخف ایو چه رد  میریرا بپذ

وجه  چیبه ه کایآمر»که  یسخن مقام معظم رهبر نیاست که ا نیافتاد ا طیشرا نیکه در ا يخوب اتفاق

در  ياسیرسیو غ ياسیس یها تیهمه شخص یاز برجام برا کایبا خروج آمر «ستیقابل اعتماد ن

 ربه طو ياسیس یها جریانتر شد. حاال  روشن یگریطلب از هر زمان د اصولگرا و اصالح یها جریان

 .ستندیقابل اعتماد ن کایکه حاکمان آمر دانند ميواحد 
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مردم روشن  یبرا یيارشد اجرا رانیتوسط مد دیشده با جادیا یضرورت مقاومت و فضا م،یتحر تأثیر

جز اصالح فرهنگ  یا چاره یتوسعه اقتصاد ریقدم برداشتن در مس یبه مردم گفته شود برا دیشود. با

مشروط  راو چرا آن  میا چه کرده دیرونق تول ی. براستین ينفت یبه درآمدها يمصرف و توقف وابستگ

را کنار  «يحاج بیدست پسر در ج» يو قاعده سنت يمیافکار قد دیبا ؟کنیم مي ينفت یبه درآمدها

 ،یصنعت گردشگر و در عوض آن به سمت رونق دیالوصول نفت را خط کش گذاشت و دور پول سهل

 ها رفت. آپ و استارت یکشاورز

اصولگرا  جریان ينکنند. عناصر افراط يبداخالق ،دیگر یکدر تعامل با  رندیبگ ادی دیبا ياسیس یها جناح

و ناکارآمد نشان دادن او  فیزدن دولت با دشمنان و مخالفان نظام در ضع نیزم یتوجه کنند که برا دیبا

کشور بود اما  ياصولگرا هدفش مطرح کردن انتقاد به مقامات رسم جریانصدا نشوند. هر چند که  هم

و  رانیا ياختالفات داخل دیانتقادات را در حکم تشد نیکشورها ا ریسا مداراناستیدشمنان نظام و س

 دی. نباکوبند يتر از قبل م نظام، محکم یکرده و بر طبل برانداز يتلق ياسالم ینظام جمهور یناکارآمد

بر   ستند،ین بندیپا زیچ چیکه به ه یعناصر ونشوند چ دانیم روزیها پ که لُمپن میریقرار بگ ریمس نیدر ا

 .شوند ميشده، سوار  جادیموج ا

 

 را دارد؟ یرأ یها صندوق یكشاندن مردم پا لیبه جامعه پتانس ی* دادن چه عالئم

مردم در انتخابات  یمنتظر حضور و مشارکت حداکثر ایبه جامعه بدهد که گو يعالئم دیبا تیحاکم

. شود مي ختهیخواهان ر به سبد تحول يقابل توجه یحضور رأ نیاست و در صورت تحقق ا 9۸اسفند 

 یبرا دینبا تیدر حاکم یعنصر چیباز باشد ه یو صندوق رأ يمل یوگو گفت ریکه مس يتا وقت

 نه این که دین را سیاسي کنیم.  کرد ينیرا د استیس دیشرط و شروط بگذارد. با اباتانتخ

. خواهند يرا م يموضوع نیطلب و اصولگرا چن است که بزرگان کشور در جناح اصالح نیا برداشتم

« نه» گریشدند بار د شانیها که مانع تحقق خواسته يبه کسان یرأ یها صندوق یمردم با حضور پا

 .ندیبگو

مردم  ینهم تا دوازدهم، رأ یها خواهان در دولت دال* با توجه به عملکرد روشن اصولگراها و اعت

 است؟ یاسیس جریاندوره انتخابات مجلس كدام  نیازدهمیدر 
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است که  یا و دوستان نادان قرار دارند. تصور غالب به گونه يجنگ روان طینظر بنده مردم در شرا به

در دولت  یياجرا های دستگاه فیاز عملکرد ضع يکشور ناش يشتیو مع یهمه مشکالت اقتصاد ایگو

 يالس ۸از عملکرد غلط آن  يسو ناش کیاست. بنده معتقدم مشکالت امروز کشور از  يروحان یآقا

صرف بر  زین ياز وقت دولت روحان یا خودش خارج شد و بخش عمده لیاز ر تیاست که قطار عقالن

و  يعقل ياز ب يناش یها يآثار، تبعات و خراب يشد. دولت روحان رشیقطار به مس نیگرداندن ا

 دشمنحال با  نیاصالح کرد اما در ع ياقدامات داخل ریبرجام و سا قیآن دولت را از طر یریتدب يب

به کار  ياسالم یبه زانو درآوردن نظام جمهور یروبرو بود که تمام تالشش را برا يشکن مانیبدعهد و پ

 بست.

کشور را  یجار تیوضع یریگ است که چرا سهم عوامل مختلف در شکل نیا جمهور سیاز رئ مسؤال

است که  نیکه حق ا يباعث شده همه ناسزاها متوجه دولت شود در حال مسأله نیا کند؟ يروشن نم

بدعهدش  مانانیپ عوامل از جمله سهم ترامپ و هم ریمردم حق سا نیاز دشنام و نفر يمیبخش عظ

 یاما برا دیداد یرأ میها درست است که شما به بنده و برنامه» دیم بگوبه مرد دیبا يروحان یآقااست. 

مردم باز کند.  یرا برا ها محدودیت نیو ا« روبرو بودم تیبا محدود لیدال نیبه ا ها آنکردن  ادهیپ

 گذارد. انیرا با مردم در م قیبردارد و حقا یخودسانسور ایدست از سکوت  دیبا شانیا

کامل قانون  یو اجرا رانیا تیمتناسب با اقتضائات امروز کشور و با گفتمان و محور دیمردم با با

صورت موفق به جذب  نیدر ا میمتمرکز شو «رانیا» یرو يبراساس منافع مل دیسخن گفت. با ياساس

مردم از  الباشد، استقب رانیا یبرا يرانی. اگر گفتمان امیشو يخارج از کشور م انیرانیا یها هیسرما

 خواهد شد. شتریب 9۸انتخابات اسفند 

 است: ریبه شرح ز ياالسالم احمد مازن با حجت سنایا يلیتفص یوگو دوم گفت بخش

 یفرهنگ، هنر و رسانه در دوره حضرتعال تهیكم ژهیمجلس به و یفرهنگ ونیسیاقدام كم ینتر مهم* 

موجب  تواند یطرح تا چه اندازه م نیبود، ا مایطرح نحوه اداره و نظارت بر صدا و س هیته

 شود؟ سازمان نیعملکرد ا یسامانده

اصول اجرا نشده  نیاز ا یشتریاصول اجرا شده و تعداد ب نیاز ا يدارد که بخش ياصول ياساس قانون

بلند شد، بنده به صراحت با آن مخالفت کردم. معتقدم به  يکه زمزمه اصالح قانون اساس راًیاست. اخ

 ۱۷۵اصل  قانون نیاز اصول اجرا نشده ا يکیمانده آن را اجرا کرد.  نیاصول بر زم دیاصالح با یجا



155 
 

را  سازمان نیا سییر یمربوط است. مقام معظم رهبر مایو نحوه اداره صدا و س لیاست که به تشک

 بیعضو با ترک 6که متشکل از  ماینظارت بر صدا و س یتحت عنوان شورا یيو شورا کنند ميمنصوب 

 د.دار هدهبزرگ را بر ع سازمان نینظارت بر عملکرد ا فهیاز هر سه قوه است، وظ دو عضو

توسط قانون مشخص شود اما از  دیبا مایاداره و نظارت بر صدا و س ،ياصل مذکور خط مش براساس

متمرکز شد، اجرا نشده است. بر  مایصدا و س تیریشد و مد یبازنگر يکه در قانون اساس ۱۳6۸سال 

فرهنگ، هنر و رسانه صرف نوشتن  تهیاز وقت کم يسه سال گذشته بخش قابل توجه ياساس ط نیهم

 ونیسیدر جلسات کم اریبس یکار شد که پس از چکش "مایساداره و نظارت بر صداو ،يخط مش" طرح

 مجلس قرار دارد. يصحن علن يدگیفرهنگ، هنر و رسانه اکنون در نوبت رس تهیو کم يفرهنگ

 یمختلف باز بوده و وزرا یها رسانه در دولت ینظام صنف سازمان لیكه پرونده تشک ی* با وجود

اراده  رسد میصحبت كردند اما به نظر  نهیزم نیدر ا یا حهیال هیمرتباً از ته یفرهنگ و ارشاد اسالم

مخالفت  یامسئوالن به معن کردیرو نیا ایموضوع وجود ندارد. آ نیورود دولت به ا یبرا یچندان

 كشور است؟ یاسیدر نظام س یصنف یها با پررنگ شدن نقش تشکل

از  يبه روش سنت توان يم ایبه دو روش عمل کرد.  توان يجامعه م يصنف يدهسازمانمشارکت و  یبرا

کار توسط افراد  نیدعوت کرد که معموالً ا  از فالن برنامه تیو حما ها یيمایشرکت در راهپ یمردم برا

سامان داد. به  يدنو م يرسم ،يصنف یها مردم را در قالب تشکل توان يم ای شود مي انجام رمسئولیغ

 سازگارتر است. يو دموکراس ينینظر بنده راه دوم ماناتر و با اصول د

و در  ياسیس یها احزاب و گروه است،یدر حوزه س يو مدن يرسم یها مردم در تشکل يسامانده تبلور

و متحد کردن  يدهسازمان یبرا یيباال تیهستند که از ظرف ينظام صنف یها سازمان ،يصنف یها حوزه

 مربوطدر قانون برنامه ششم در فصل  کردیرو نیبا هم ياسالم یاعضا برخوردار هستند. مجلس شورا

 ژهیصنوف مختلف به و يدهسازمان یمختلف برا حیرا مکلف به ارائه لوا یياجرا های دستگاهبه فرهنگ 

و گذشته به آن ورود  يفعل یها از دولت کی چیکه ه يفرهنگ و هنر کرد، موضوع ينظام صنف سازمان

 نکردند.

نگاران بود که  روزنامه ينظام صنف سازمان لیدر سال سوم تشک يفرهنگ ونیسیکم یها تیاز اولو يکی

مطرح بود اما با وجود  يدر دولت اول روحان يجنت یاز زمان وزارت آقا يسازمان نیچن لیالبته تشک

 یریام يلحنوبت صا شانیبه مجلس ارسال نشد. بعد از ا نهیزم نیدر ا یا حهیال چیمکرر ه یها قول
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 چیه چنان هم زین يصالح دعباسیداشت و در دوره وزارت س يهم عملکرد مشابه شانیکه ا دیرس

 .ستیبه مجلس ن یا حهیال نیاز ارسال چن یخبر

مرتبط را  حهیداد اگر ال ماتومیاولت يبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ۱۳9۷در مرداد  يفرهنگ ونیسیکم

 نینکرد به هم یهم اثر ماتومیاولت نیاما ا سدینو يو طرح م شود ميبه مجلس نفرستد خود دست به کار 

 حهیال سینو شیپ ،يفرهنگ و ارشاد اسالم ریبا وز يبا هماهنگ يفرهنگ ونیسیاز کم یيخاطر اعضا

تحت عنوان طرح  يبه طرح يراتییو با تغ افتیوزارتخانه در نیا رانیرا از مد نهیزم نیدولت در ا

 ونیسیمجلس کم سهییهیأت ر میکردند که البته با تصم لینگاران تبد روزنامه ينظام صنف سازمان لیتشک

طرح را به عنوان  نیا يهنگفر ونیسیشد و کم نییتع ياجتماع ونیسیکننده به آن کم يدگیرس ياصل

مجلس  سهییمورد اعتراض اعضا قرار گرفت اما هیأت ر مسأله نیکند که ا مي يبررس يفرع ونیسیکم

 اشتباه را اصالح نکرد. نیتاکنون ا

و خود رأسا  دیریبگ یطرح را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم سینو شیپ دیگرفت می* چرا تصم

 د؟یمقوله ورود نکرد نیبه ا

مختلف  یها ونیسیو کم ها تهیو کم يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم نیها ب مذکور مدت سینو شیپ

آن کار شده  یرا که رو سینو شیپ نینسخه ا نیآخر ندگانینما لیدل نیدولت در رفت و آمد بود به هم

که  میدیرسطرح  نیدر ا يصیو نقا راداتیبه ا ونیسیدر کم مانیها يبود را گرفتند و ما در خالل بررس

 .میده انجامآن اصالحات الزم را  یينها نیدر تدو میگرفت میتصم

 یياجرا یکالن و راهبردها یها سیاستخود  یبا مشارکت اعضا ينظام صنف یها سازمان معموالً

 ،کنند مي نییخود را تع يتخصص یها ونیسیو کم سازمان سهییهیأت ر بیو ترک نییرا تع سازمان

به  يدگیخود رس یو با نظارت بر عملکرد اعضا کنند ميخود را مشخص  يمصالح و منافع صنف

 .کنند مي تیریرا در درون صنف خود مد يتمالتخلفات اح

هیأت نظارت بر مطبوعات  ایمطبوعات  ژهیدادگاه و لیدل نیندارند به هم ينگاران، نظام صنف روزنامه اما

 ها يخودِ مطبوعات نیا ینگار روزنامه ينظام صنف سازمان لیاما با تشک کنند مي يدگیرس ها آنبه تخلفات 

آن نظارت خواهند کرد.  رستد انجامو بر  نییهستند که حقوق و حدود کارشان را تع ها ای رسانهو 

منع  ،يشغل تیامن ان،یب ی. آزادردیهمزمان مالک کار قرار گ دیها و مطبوعات با حقوق و حدود رسانه
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 يرکن چهارم دموکراس یو اثرگذار گاهیمتناسب با جا دیعمل با یقلم و آزاد یآزاد ،یيقضا بیتعق

 باشد.

از وقوع جرم و بزه  یریشگیها شامل پ در واقع حقوق و حدود رسانه اینظر بنده حوزه عمل رسانه  به

 یها ها و ارزش حرمت تیرعا ،یو اقتصاد یمفاسد ادار یو افشا ياسیمشارکت س شیافزا ،ياجتماع

 هیتسو و ها یاز باز یو دور ها ياز انتشار انواع بداخالق زیحاکم بر جامعه، پره ينیو د يفرهنگ

 است. ياسیس یها حساب

طلبانه ما به  اصالح کردیبه رو ينگاه کل کیمطبوعات الزم است، در  يکه در نظام صنف یزیچ آن

است که مردم  نیا کردیرو ،يکه در نگاه سنت يدر حال گردد يمشارکت مردم در سرنوشت خودشان بر م

 ازو خواسته عناصر خارج  لیبراساس م يو تشکل مدن يدهسازمانبدون  يو عموم یا به صورت توده

را قبول  دگاهید نیخواهانه به رسانه، ا ورود کنند اما نگاه تحول رهیو غ ياسیس یها صنف به عرصه

 ندارد.

و  ها یكار در خبرگزار تیفضا با ماه نیو اشتراكات فراوان ا یمجاز یفضا تی* با توجه به اهم

 چطور خواهد بود؟ دهیدو پد نیبا ا تیحوزه، رفتار حاكم نیدر ا تالیجید یها رسانه

 یينها یحوصله برا یقدر ازمندیاست و ن هیاول سینو شیطرح هوز در مرحله پ نیکه گفتم ا طور همان

با  یمجاز یفضا میبگو دیبا ياما به طور کل میهست يو فرع ياصل ونیسیدر کم سینو شیپ نیشدن ا

موجب  کهکرده  جادیا يرا در ابعاد مختلف يفراخ اریانداز بس که در خود دارد چشم يو عمق يگستردگ

 اندرکاران، کارشناسان و مسئوالن در داخل و خارج از کشور شده است. تعجب دست

است.  کیالکترون یها ها و روزنامه و رسانه ها یفراتر از خبرگزار اریبس یمجاز یفضا تیشمول

و  يو اجتماع یاقتصاد ،ياسیمناسبات س ،يو خانوادگ ياجتماع ،یفضا همه شئون فرد نیا يگستردگ

 دیاست که با يجهان یمجاز یاست. بنده معتقدم فضا دهیرا درنورد يدتیو عق يفرهنگ یمرزها يحت

 تهیو البته کم ردیجانبه مورد توجه دولت و مجلس قرار گ و همه پارچهکیبه صورت جداگانه، مستقل، 

ها و  و دستگاه یمجاز یفضا يمرکز مل ،یمجاز یفضا يعال یبا شورا يفرهنگ ونیسیکم یمجاز یفضا

 در تعامل است. یمجاز یفضا انیمدع يو حت يمتول یها سازمان

فرق قائل شد و  یمجاز یعام و کار رسانه در بستر فضا یبه معنا یمجاز یفضا نیب دیمعتقدم با بنده

 یمجاز یبا فضا مان فیشود. هنوز تکل بینوشته و تصو یمجاز ینظام جامع مختص فضا حهیال
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است و  کیچگونه قابل تفک یمجاز یتحت وب و فضا یها رسانه نینسبت ب میدان يو نم ستیروشن ن

 نیدر ا یریگ میو تصم یساز می. به نظرم تصمستیچ ،کنند ميها کار  رسانه نیکه در ا یافراد تیهو

شورا درباره  نیا یها سیاستاست. تا  یمجاز یفضا يعال یشورا یها گزاری سیاستخصوص مستلزم 

را چگونه  ازیمورد ن نیو قوان یمجاز یکه رابطه رسانه و فضا میدان يمشخص نشود نم یمجاز یفضا

در کنار  يفرهنگ ونیسیکم یمجاز یفضا تهیالبته کم میکن یریگ میو درباره آن تصم میدر مجلس بنگر

کنند تا مجلس بتواند  یهمکار یمجاز یفضا يعال یدارند با شورا يمجلس آمادگ یها پژوهشمرکز 

 یدر فضا لفعا یخبر یها گاهیها و پا و روزنامه ها یتحت وب، خبرگزار یها رسانه یالزم برا نیقوان

 کند. یریگ میو تصم یگذار قانون يرا به درست یمجاز

سو قوه  کیاز  ،یمجاز یجامع در عرصه فضا یفقدان قانون لیبه دل دیكه اشاره كرد طور همان* 

 یها شبکه یو حت دیها، جرا كه در روزنامه یكشور با مطالب نیقوان ریبا استناد به سا هییقضا

 تمقاما گرید یو از سو كند یم یبرخورد سلب ،شود میو تلگرام منتشر  تریاز جمله توئ یاجتماع

 ییمقامات قضا ایپررنگ و فعال دارند و گو یحضور تریتوئ ژهیبه و یاجتماع یها كشور در شبکه

 ییو قضا یحقوق ،یاجتماع ،یفرهنگ یها ونیسیكم قیمجلس از طر ایاند، آ هم با موضوع كنار آمده

و  ممسئوالن، مرد فیتکل دخواه میخود ن یتخصص یها ونیسیكم ریو معادن و احتماالً سا عیو صنا

 روشن كند؟ یو منطق یبه صورت اصول شهیهم یبار برا کیها را  رسانه

 ياصالح حهیاصالح شود و ال دیقانون مطبوعات با ت،یرسانه و حاکم یها رفع چالش ینظر بنده برا به

ها و  از چالش يقانون بخش قابل توجه نیروز کردن ا آن به مجلس فرستاده شود. با اصالح و به

 ها رسانه اراتیو حدود و اخت شود ميحل  رهیو غ یياجرا های دستگاهو  تیها با حاکم مشکالت رسانه

 .شود ميتر  از گذشته مشخص شیب

 ياجتماع یها به شبکه يشود. با نگاه فرهنگ تیریمد يفرهنگ رانیتوسط مد دیبا ياجتماع یها شبکه

عرصه شکوفا شود تا در کالن کار،  نیمردم در ا یها تیکرد تا استعدادها و خالق جادیا یيفضا دیبا

به  يداخل يتسن نانه،یبسته، بدب یها مختلف به رشد و توسعه برسد. البته نگاه یها نهیکشور در زم

 یداشته و شاهد رفتارها يرا در پ یتند هیاول یها همواره واکنش نینو یها ینوظهور و فناور یها دهیپد

موضوع موجب تاخر  نیا تأثیر يعیکه به طور طب میهست ها دهیپد نیبا ا يسلب یبرخوردها ایمنفعالنه 

 .کنند مياستفاده  ها آنهاست از  ا دههیکه مردم دن شود مي یيها یاز فناور رهنگامیو استفاده د يفرهنگ
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 مانیها به باورها رسانه ای ياجتماع یها شبکه ای یمجاز یفضا تیفعال لیکه به دل میهست نینگران ا اگر

و  ينگران تنبل دیبا میکه نگران شبهه باش از آن شی. ما بستیاصالً درست ن ينگران نیشبهه وارد شود، ا

شده است  جادیاسالم شبهه ا همعتقد بود هر زمان که نسبت ب یمطهر دی. شهمیخودمان باش یسواد يب

مطرح  یا شبهه چیه يشده است. وقت شتریحل مسائل روز ب یاسالم برا شترِیب یيو توانا يتجل نهیزم

مختلف  یها اصالً با طرح شبهه د؟یآ يبه وجود م هیعلم یها حوزه یيرشد و شکوفا نهیزم اینشود آ

و تالش خواهند  ندیافزا يشان م مطالعات نهبر دام هیعلم یها جوانِ حوزه یها و طلبه دیاست که اسات

و نشان  ينیرشد علوم د يعنی نیها و دانش خود، به شبهات پاسخ دهند و ا ستهروز کردن دان کرد تا با به

روزمره  يو اجتماع یفکر ،يعلم یها دهیها و پد صدر اسالم در مواجهه با شبهه دادن قدرت و سعه

 جامعه.

مستلزم صبر و حوصله مسئوالن و  یمجاز یفضا يروشن شدن ابعاد آثار مثبت و منف کنم مي دیتاک

 است. يتیامن - ياطالعات های دستگاهگانه به خصوص در  سه یکارگزاران نظام در قوا

 توان ينم یخبر یها تیها و سا و ببند روزنامه ریو بگ يلیتعط ،يفراموش کرد که با برخورد سلب دینبا

 ها یو تکنولوژ ها ی. فناورکنیم مياک را پ مسألهرفتارها فقط صورت  نیرا پاک کرد. با ا مسألهصورت 

که  دهد يکاربران در سراسر جهان قرار م اریرا در اخت یيو امکانات و ابزارها شود مي تر یروز به روز قو

 .ستین ریپذ تیمحدود ها محدودیت ریاعمال سا ای لتریبا قفل، ف يبه راحت

روز کردن  صبورانه و هوشمندانه و به یبا رفتار دیباز با میدان يم دیرا تهد یمجاز یاگر فضا يحت

صورت موفق به  نیدر ا م،یبه فرصت را به وجود آور دیتهد نیا لیتبد نهیزم مان یها يها و آگاه دانسته

 دیو رونق تول ياسالم - يرانیا یها شهیاند جیترو ،یيبه اخالق، دانا یمجاز یمحصول فضا لیتبد

 .میشو يم

 

 وگو محور بود گفت یبهشت دیباور داشت / روش شه "وگو گفت"به  قایعم یبهشت دیشه

روش  ینتر مهمبه عنوان  "وگو گفت"به  قایعم يبهشت دیشه دیگو يمجلس م يفرهنگ ونیسیکم عضو

 را ممتاز کرده است. شانیا يژگیو نیباور داشت و هم رانیحل مسائل جامعه ا

 يبهشت دیشه اهلل تیو شهادت آ رماهیملت  با اشاره به سال روز هفتم ت وگو با خانه در گفت يمازن احمد

حزب   یاتفاق افتاد؛ انفجار دفتر مرکز يحادثه تلخ ۱۳6۰گفت: در سال  شانیا ارانیاز  يو جمع
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و  سیموثر کشور رخ داد که در تاس یها تیاز شخص یریو شهادت جمع کث ياسالم یجمهور

 بیو تصو يقانون اساس یبرا یپرداز یتئور زیو ن ياسالم یو نظام جمهور يانقالب اسالم یریگ شکل

 داشتند. لیبد يموضوعات مهم کشور نقش ب گریآن و د

 

 نیا داشت يبا گرام ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

وگو  را ممتاز کرده است و با گفت شانیا ،يبهشت دیشهوگو محور مرحوم  گفت هیمناسبت افزود: رو

باور  رانیا عهراه حل مسائل جام نیروش به عنوان مهم تر نیبه ا قایعم رایز کردند يمسائل را دنبال م

به  انیاد ریاسالم و سا نیو روابط ب گرید یو کشورها رانیمردم ا نیدر روابط ب نیداشت و هم چن

 وگو اعتقاد داشت. گفت

 ،یيبا بابک زهرا ياسالم یجمهور ونیزیدر تلو يبهشت دیشده که شه هادامه داد: حتما مشاهد یو

و به ما  کردند يوگو و مباحثه م گفت گریمختلف د یها فیحزب توده و ط سوسیالیست ها و رهبران

 وگو با مذاکره و مناظره متفاوت است آموختند گفت

 

 سیتوسط انگل یالملل نیب یها در آب رانینفتکش ا فیدر واكنش به توق یمازن تییتو

از  ریاستعمار پ یجز دنباله رو یيمعنا سیتوسط انگل يالملل نیب یها در آب رانینفتکش ا فیتوق

باد بکارند طوفان درو خواهند  انهیبدانند اگر در خاورم رانیندارد. دشمنان ا کایخصمانه آمر یها سیاست

 کرد.

 

 

 

 

 

 کیالکترون وهیانتخابات به ش نیم از تجربه اخواه میمحترم نگهبان و وزارت كشور  یشورا از

 استفاده كنند
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از  شیاست. ب یدر حال برگزار یاریشورا انتخابات تهران در هشت و نود مردادماه چهارم جمعه امروز 

 یبه نامزدها یضمن شرکت در انتخابات و را زیانتخابات نامزد شده اند. بنده ن نیدوازده هزار نفر در ا

 کیالکترون وهیآن به ش یارانتخابات برگز نیکردم. نکته مهم ا دارید هیمورد نظر از چند حوزه انتخاب

 است.

استفاده  کیالکترون وهیانتخابات به ش نیم از تجربه اخواه ميمحترم نگهبان و وزارت کشور  یشورا از

 برگزار کنند. وهیش نیانتخابات را به هم ریکنند و سا

 

دوباره به  1400/ در آوردند ینم یهر دو را ماندند یعارف در انتخابات م یو آقا یروحان یآقا اگر

 میبرنگرد 1384

 گریاشتباهات د مییبه گذشته برگشت که بگو دیبا يمردم تهران در مجلس گفت: در صورت ندهینما

 .میبرنگرد ۱۳۸4دوباره به ۱4۰۰و در سال  شود ميتکرار ن

از  يکس که اینوگو بابرنا، گفت:  در گفت ،ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما ،«ياحمد مازن»

جامعه را از  میدرصدد بود ۸۸سال  عی. بعد از وقاکند يرا حل نم يمشکل ر،یخ ایدعوت کرده  داهایکاند

که در کشور  يط سخت و جهنمیو از شرا میکن تیبرد هدا -برد یباز کیباخت به  -باخت یباز

 .میکشور فراهم کن یرا برا یبهتر طیحاکم بود، عبور و شرا

ثبت نام  یجمهور استیر یمعتدل برا انیطلبان و اصولگرا از اصالح یافراد تیادامه داد: در آن موقع او

 بود. ایشان مه آوردن یامکان را شتریب يشدند که دکتر عارف و دکتر روحان تیصالح دییو تا

اصالحات  جریانبه سمت  شیاش گرا مطرح کرد: عارف به جبهه اصالحات تعلق داشت و سابقه يمازن

هم به  شانیبود که ا یياش اصولگرا هم سابقه يروحان یهمواره معتدل حرکت کرده است. آقا يبود ول

 نیطلب به ا معتدل اصالح جریانمعتدل اصولگرا و  جریانمعتدل مطرح بودند.  چهره کیعنوان 

و منطق و فاصله گرفتن از  تیعقالن لیقرار گرفتن قطار اداره کشور به ر یکه برا دندیرس یبند جمع

امر منجر به  نینفر انتخاب شود و ا کی يعارف و روحان یآقا نیسال دولت نهم و دهم، ب۸ طیشرا

 شد. الملل نیو روابط ب يلدر مسائل داخ تیعقالن یحاکم شدن فضا

 یهر دو را ماندند يعارف م یو هم آقا يروحان یاگر هم آقا»جمله که  نیا انیمردم تهران باب ندهینما

عارف  یدر آن موقع از آقا مییبگو که این. دیعارف کنار کش یآقا ،یبند گفت: در جمع «آوردند ينم
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خردگرا  تیشخص کی عارف. کند يرا حل نم يشرکت کردند مشکل يبا اراده شخص ایدعوت شده بود 

بدون  یجمهور استیمثل ر يکه در مسائل  مهم ستیطور ن نیاعتقاد دارد. ا يدارد و به عقل جمع

 اتخاذ کرده باشد. يمهم نیبه ا يمیمشورت با بزرگان  و صاحب نظران تصم

 يطلبان مشخصا از چه کس اصالح ندیکنند، بگو يها را مطرح م صحبت نیافراد که ا نیافزود: ا او

 یيها تیشخص نیدعوت کرده بودند؟ در ب يروحان یاز آقا ؟یجمهور استیر یدعوت کرده بودند برا

جبهه  بهعارف تعلق  یشدند و به عرصه انتخابات ورود کردند، آقا تیصالح دینام  کردند و تائ که ثبت

رد انتخابات شدند و با مشورت و در اصالحات داشت و قطعا با مشورت عقال و رهبران کشور وا

 فراهم کردند. يروحان یآقا یرا برا طیکردند و شرا یریگ کناره زیعقال ن نیخواست ا

 دیاست. با 9۲قبل از  یها سال يرعقالنیغ طیمسائل برگرداندن کشور به شرا گونه اینگفت: طرح  يمازن

 .اتیادب نیآن هم با ا میبه گذشته برگرد که اینباشد نه  ندهیمان به آ و نگاه میروبه جلو حرکت کن

را مرتکب  یيباشد که چه خطا نیمان به گذشته ا کرد: اگر نگاه انیمردم تهران در مجلس ب ندهینما

 میرا داشت يو کروب زادهیو مهرعل نیو دکتر مع يرفسنجان یآقا ۸4خوب است. در سال  يلیخ میا شده

 يانتخاب م يکینفر 4 نیا نیبه جبهه اصالحات تعلق داشت. اگر از ب يهاشم یآقا ینصف راحداقل 

 یآقا میتقد يبودند اما تفرق جبهه اصالحات باعث شد کشور دو دست روزیطلبان پ شد، اصالح

 شود. نژاد یاحمد

و در  شود ميتکرار ن گریاشتباهات د مییبه گذشته برگشت که بگو دیبا يافزود: در صورت انیدر پا او

در جبهه  يوحدت، تفرقه افکن یبه جا 9۸. در انتخابات مجلس میبرنگرد ۱۳۸4دوباره به ۱4۰۰سال 

را  دالو اعت تیو ادامه حرکت به سمت عقالن يو هماهنگ ي. گفتمان همبستگمینکن جادیاصالحات ا

 ياز چه کس 9۲در  مییبگو که این م،یبهتر عمل کن میتوانست يم ۸۸در سال  مییبگو دی. بامیکن تیتقو

 است. ختنیر گرانید ابیسآنشده درون جبهه اصالحات، آب به  تیحما ياز چه کس ایدعوت شده و 
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 فیظر میدر واكنش به تحر یمازن تییتو

 ملل سازمان روی پیش اجالس در که خواست جمهور رییس از هم مجلس در تهران مردم نماینده

 .کند مطرح را متحد ملل سازمان محل تغییر پیشنهاد

 :نوشت توییتر در خود شخصي صفحه در مازني احمد

 که است این نشانه دیگر سوی از و ترامپ مانده عقب دولت درماندگي نشانه سو یک از ظریف تحریم

  ۲۰۱9 سپتامبر اجالس در خواهم مي جمهور رییس از. ندارد را متحد ملل میزباني صالحیت آمریکا

 کند. مطرح را متحد ملل سازمان محل تغییر پیشنهاد

 

 ملل متحد را مطرح كند سازمانمحل  رییتغ شنهادیپ 2019جمهور در اجالس سپتامبر  سییر 

 نیا ینشانه  گرید یدولت عقب مانده ترامپ و از سو يدرماندگ یسو نشانه  کیاز  فیظر میتحر

در اجالس سپتامبر م خواه ميجمهور  سییملل متحد را ندارد. از ر يزبانیم تیصالح کایاست که آمر

 ملل متحد را مطرح کند. سازمانمحل  رییتغ شنهادیپ ۲۰۱9

 

 دفاع كنند شانیشوند و از دستاوردها دانیم وارد شجاعانه طلبان اصالح

اصولگرا خواهند  ندهیقاطبه مجلس آ که ایندر مورد  ها ينیب شیپ يمحلس برخ دیام ونیعضو فراکس کی

 یشوند و از دستاوردها دانیشجاعانه وارد م دیطلبان با عنوان کرد و گفت: اصالح ياسیبود را بلوف س

 دفاع کنند. شان

 که اینبر  يدر مورد سخنان محمدرضا باهنر مبن «وزین فام»با   وگو در گفت ياالسالم احمد مازن حجت

ر و باهوش خوش فک یباهنر فرد یاصولگرا خواهند بود، گفت: آقا ندهیمجلس آ ندگانیقاطبه نما

را در  یيها ينیب شیپ نیلزوما چن شود مياند اما ن در مورد انتخابات داشته یيها ينیب شیهستند و همواره پ

 باشد. يغاتیبلوف تبل تواند يم شتریسخنان ب نیکرد، ا يابیارز نانهیب واقع ازدهمیمورد انتخابات مجلس 

 یرا برا ينیب شیپ نیباهنر مشابه ا یاظهار داشت: آقا ياسالم یمجلس شورا دیام ونیعضو فراکس نیا

 ها ينیب شیپ نیداشتند و گفته بودند که مجلس دهم قطعا مجلس اصولگرا خواهد بود. ا زیمجلس دهم ن

 است. ياسیبلوف س تر شیب
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که  يگفت: اصالح طلبان به شرط نده،یاصالح طلبان در انتخابات مجلس آ تیدر مورد احتمال موفق یو

خودشان دفاع کنند و از الک انفعال  یشوند و از عملکرد و دستاوردها دانیخودشان شجاعانه وارد م

 موفق خواهند بود. ندهیخارج شوند در انتخابات آ

و  دیام ونیفراکس یسر اصل انتخابات، دستاوردها که این یکرد: اصالح طلبان به جا حیتصر یو

و خدمات  دیام ونیمثبت فراکس یدستاوردها انیبه ب دینند باک دیو ترد کیگذشته تشک یها انتخابات

 اصالح طلبان بپردازند. یارائه شده از سو

از سه سال تالش کرده است  شیب دیام ونیگفت: فراکس ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

 یا مثبت و ارزنده یها فعالیت يونیفراکس تیو چه در قالب فعال یچه به صورت فرد ندگانیو نما

و  ونیفراکس نیکه الزم است سکوت حاکم بر ا شود ميمنعکس ن ها فعالیتعملکرد و  نیداشتند که ا

 بزرگان اصالح طلب بشکند.

خودشان دفاع  یبا تهاجم وارد عرصه انتخابات شوند، از دستاوردها دیبا يطلب ادامه داد: بدنه اصالح یو

نشوند کشور به دست اصولگراها  دانیه وارد مفعاالنطلبان  اصالحکنند و مراقب باشند و بدانند اگر 

 طلب. الحکه نه اصولگرا هستند و نه اص افتد يم یيها نخواهد افتاد بلکه به دست لمپن

 

 ها میدور زدن تحر یدر راستا یاقدام یحذف مُهر از گذرنامه اتباع خارج

 يکیرا  ،کنند ميسفر  رانیکه به ا يمجلس، حذف مُهر از گذرنامه اتباع خارج يفرهنگ ونیسیعضو کم

 برشمرد. يمیتحر طیمثبت در شرا یهاکار راهاز 

 سیشدن دستور رئ یيملت با اشاره به اجرا خانه یوگو با خبرنگارخبرگزار در گفت يمازن احمد

که کشور با  يفعل طیعنوان کرد: در شرا ،يدرباره حذف مُهر از گذرنامه اتباع خارج یجمهور

را سست کند و  ها میتحر نیکه بتواند ا يمواجه است از هر اقدام کایظالمانه ترامپ و آمر یها میتحر

 دفاع کرد. دیکشورها شود، با ریو با سا رانیموجب گسترش ارتباطات ا

 که این انیبا ب ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

موجود در  تیامن دنیبا فرهنگ و رسوم و د يخارج یها طرف یيموجب آشنا ایگسترش ارتباطات با دن

 ،یکشاورز ،يصنعت یها تیرفت و آمدها ظرف نیدر هم که اینافزود: ضمن  ،شود ميکشورمان 
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 یشروع ارتباطات بعد نهیزم تواند يکه م رسد يمسافران م دیها به معرض د  حوزه ریو سا یگرگردش

 باشد.

نگاه  کی گرید یندانست و گفت: از سو یضرور مسألهرا  يوجود مُهر در گذرنامه اتباع خارج ،یو

که  لیصورت داد که ما به جز اسرائ يکار فرهنگ دیبا نهیزم نیدر کشور وجود دارد که در ا زیست گانهیب

 .میرابطه برقرار کن میتوان يکشورها م رینامشروع است با سا میرژ کی

به شمار  ها میدور زدن تحر یبرا يمقطع یهاکار راهاقدامات  نیحال اضافه کرد: البته ا نیدر ع يمازن

  .میکن ينیب شیدر بلند مدت پ ها میدور زدن تحر یرا برا یيها راه دیما با کهیدرحال دیآ يم

گسترش روابط از  یرا برا  فرصت دیکرد: نبا دیتأک يفرهنگ ونیسیفرهنگ، هنر و رسانه کم تهیکم سییر

 دست داد./

 

 خاص قرار گرفته جریان کیها است كه در انحصار  مدت ما،یس و صدا

 ینشست خبر کا،یآمر یدار وزارت خزانه یامورخارجه از سو ریوز میپس از گذشت چند روز از تحر

شده  عیبرگزار شد که شبکه خبر با انتشار تقط يروز خبرنگار در حال داشت يبه مناسبت گرام فیظر

شبکه اکتفا کرده و  نیا رنگارخب سؤالامور خارجه به  ریتنها به پخش زنده پاسخ وز ،ینشست خبر نیا

 را در کنداکتور پخش خود قرار داد.  یویسپس، برنامه آرش

 نیمن اشاره به امجلس، ض دیام ونیو فراکس يفرهنگ ونیسیعضو کم ،يرابطه، احمد مازن نیهم در

 در گفتگو با امتداد، اظهار داشت:  مایدست اقدامات صدا و س

صدا و  ریخاص قرار گرفته و تعب جریان کیها است که در انحصار  مدت ما،یس و صدا من، اعتقاد به

 .  ستیرسانه صادق ن نیا یبرا يمل یمایس

 ریسا ای سازمان نیا سیرا دارم که با رئ يآمادگ نیفراهم شود، ا مایگفتگو در صدا و س یفضا اگر

 را مطرح کنم.   یدیمسائل کل آن رانیمد

 يده  خط سازمان نیاز ا رونیکه از ب میهست مایدر صدا و س يو اقدامات ها سیاست اعمال شاهد امروز،

مجلس  یجار نیو نه در قوان یرهبر يابالغ یها سیاستآن را نه در  يکنون یها سیاستو  شود مي

 .  میستیشاهد ن
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که همه  شود ميدوستان عنوان  یمدام از سو ،کنیم ميرا مطرح  يمسائل سازمان نیا رانیبا مد يوقت

به مراتب بدتر است و  طیباشد، شرا زین ن،یمند هستند و اگر چن آن گله یها از برنامه ياسیس یها جریان

 خواهد بود.   سازمان نیاز عملکرد ا يعموم تیدهنده عدم رضا نشان مسأله نیا

عنوان  چیصورت گرفت به ه فیظر تیمذاکرات منتج به برجام که با محور جریاندر  مایس و صدا

و معمول از  رمعقولیغ يدر اقدام رخارجهینبوده و در حال حاضر هم که وز رانیا يپلماسید میت بانیپشت

بر  رارها، اص برنامه ریو سا سازمان نیا یخبر یها بخشقرار گرفته،  میمورد تحر کایآمر یسو

و  میا قرار گرفته میکشور، اکنون مورد تحر6دارد که ما به خاطر مذاکره کردن با  مسأله نیدادن ا جلوه

 بر اصل مذاکره و گفتگو است.   هیتک يخروج ،ياوضاع کنون

شده بود،  لیتحم رانیبر ا زیکه قبل از برجام ن يکمرشکن و سخت یها میتحر ایاست که آ نیا من سؤال

 تیامن یفصل هفتم شورا لیقرار گرفتن نام کشور در ذ ایبود؟ آ فیمنبعث از مذاکره و اقدامات ظر

 صورت گرفته بود؟  فیملل هم به خاطر مذاکرات ظر سازمان

را  کایاهل گفتگو و مدافع صلح به جهان مخابره کرد و آمر ،يمنطق یا چهره ران،یاز ا فیظر مذاکرات

 در گوشه کنج انزوا قرار داد.  

 ينداشته و حت يبه قانون اساس يربط چیکه ه شود مي فیتعر مایصدا و س یبرا یریمس امروز متاسفانه،

 ندارد.   یاریباره اخت نیدر ا زین سازمان نیا سیخود رئ

 داد، يرخ م يشبکه خصوص کیدر  میشاهد هست مایرا که در صدا و س ریدست اتفاقات اخ نیا اگر

 که اینو نفت مردم اداره شده،  اتیرسانه که با پول مال نیبه آن وارد نبود، اما ا یا چندان خرده دیشا

 چیبه ه ردازدجامعه بپ يرونیانعکاس ماوقع ب ایبرنامه  دیخاص به تول جریان کیبخواهد در خدمت 

 .  ستین يرفتنیعنوان پذ

 ونیسیکم نیاصل نود مجلس نوشته و خواستار ورود ا ونیسیبه کم یا نامه گذشته، سال در شخصا بنده،

 منتظر پاسخ هستم.   چنان همشده و  مایصدا و س یها نهیبه بحث نظارت بر بودجه و هز

به  لیو اکنون تبد شود مي تیریمد یو کارمند یهزار کارمند به صورت ادار6۰با بالغ بر  سازمان نیا

و  فیدر کم و ک يمشارکت چیبا حقوق ثابت بوده و ه یرمندشده که فروشندگان آن، تنها کا يکتابفروش

 آن ندارند.   يخروج
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روبرو  مایصدا و س رانیمد یاز سو یيها ، اکنون با مقاومتسازمان نیا کرد نهیبه هز يحسابرس بحث

 يروند کنون رییبه تغ يبوده و رغبت يراض يکنون طیاز شرا رانیمد نیاست که ا نیشده و علت آن هم ا

 .  دهند يبودن دربرابر اقدامات صورت گرفته خود نشان نم گو پاسخریو غ يبا نظارت حداقل

مردم  یوجود داشته به را يروبراه بوده و اگر کاست زیکه در مواضع خود معتقد هستند که همه چ يکسان

 يو مردم يبه اداره قانون ادیکه به رغم داشتن قدرت ز يانی. آن دسته از آقاگردد يبرم ها آنو انتخاب 

است  یا هیرو ز،یآن ن يو خروج کنند مي مایبه صدا و س يندارند، اقدام به خط ده يکشور، اعتقاد چندان

 م.یکه اکنون، شاهد آن هست

 

 است یعیاصالح طلبان طب یعال یانتقادها به شورا

 يعیاصالح طلبان طب گزاری سیاست يعال یانتقادها از عملکرد شورا که این انیمردم تهران با ب ندهینما

داخل کشور است؛  ياسیس جریان نیاتریو پو نیتر اصالحات در حال حاضر زنده جریاناست، گفت: 

و  دنظریتحول، تجد ر،ییکه نقد باشد فرصت تغ یيباشد نقد هم هست و جا يو زندگ اتیکه ح یيجا

 به جلو وجود دارد. حرکت رو

 دیام ونیفراکس یمرکز یگفت: شورا ،ياسالم یمجلس شورا دیام ونیدرباره جلسه فراکس ياحمد مازن

 یدرباره شورا يجلسه، قرائت گزارش نیدستور کار ا ینتر مهمجلسه داد.   لیبا چند دستور کار تشک

و  ونیفراکس سیبه عنوان رئ "عارف درضامحم" یطلبان بود که از سو اصالح یارزگاستیس يعال

 شورا ارائه شد. نیا سیرئ

 

 

 دود آن به چشم مردم خواهد رفت ست،یكس ن چیبه نفع ه یقهر با صندوق را

انتخاب کنندگان و  یبرا زیلوازم آن را ن دیکنند با يدعوت م یکه مردم را به مشارکت حداکثر يکسان

 انتخاب شوندگان فراهم کنند. 

بپردازند. اما حاکمان و منتخبان ملت و رهبران  دیآن را خود با نهیقهر کنند هز یرا صندوق با مردم اگر

 بپردازند. یتر نیتاوان سنگ دیبا ياسیس یاحزاب و جناح ها



168 
 

 یبرا يرسم ریو غ يمزاحمت رسم جادیمردم، ا ینشان دادن را تیخاص يب ها، وعده به نکردن عمل

 کشاند.  يم يتفاوت يدولت منتخب ملت و اهانت به مجلس مردم را به ب

 بیو تخر نیمحافل بدانند با توه ياست، اما برخ يمجلس قابل قدردان انیمجلس از ک سیرئ دفاع

 زنند. يم ينید یمردم ساالر شهیبه ر شهیمجلس ت

 

 ندارد یمجلس با مردم پنهان كار

ها،  چالش ندگان،ینما یآرا تیطرح شفاف لیو تحل يبا موضوع )بررس "ياسیس یوگو گفت" برنامه

مردم  ندهینما ،ياالسالم احمد مازن موضوع( با حضور حجت نیو نظرات موافقان و مخالفان ا کردهایرو

 وگو شد. گفت ویتهران در مجلس روانه آنتن شبکه راد

موافق  ندگانینما یآرا تیوگو اظهار کرد: از ابتدا با قانون شفاف گفت ویدر مصاحبه با راد يمازن احمد

مسائل که ممکن است  یکسری یبرا م،یپنهان ندار یزیما از مردم چبودم و هنوز هم موافق آن هستم. 

 نیاما اصل بر ا شده، يرعلنیجلسات غ ينیب شیاستفاده دشمنان و بدخواهان باشد در قانون پ مورد سوء

 مردم آشکار و شفاف باشد. یبرا دیبا زیاز مردم پنهان نباشد و همه چ یزیاست که چ

 کیکه افراد با  میهست مسأله نیدر انتخابات گرفتار ا يفقدان نظام حزب لیبه دل يافزود: از طرف یو

 کند يم رییشان تغ موضع ،شوند ميوارد پارلمان  ياما وقت ،شوند ميوارد پارلمان  يجناح يشعار و همراه

 نیبدهند. هم یممکن است را یگرید ياما به شکل ،کنند ميها اعالم نظر  در رسانه يموضوع کیدر  ای

 روند يو به راست م زنند يچپ م يگاه دهند، يچهار م -و چهار کنند ميدو  -که معروف است که دو 

و  صهینق نیرا دارد که از ا ازیامت نیا تی. لذا طرح شفافروند يو به چپ م زنند يراست م يو گاه

 .دانند مي اشان ر فیو مردم تکل کند يم یریامروز جلوگ استیمشکل در حوزه س

است که با  نیمجلس ا تیدر ممانعت از شفاف مسأله ینتر مهممردم تهران ادامه داد: معتقدم  ندهینما

حزب  م،یندار يواقع یاما حزب به معنا م،یدار يرا به صورت نسب يمتعدد دموکراس یها حلقه که این

و  کند يم تیرا ترب یاست که افراد نیاست و حزب کارکردش ا يمتعدد دموکراس یها از حلقه يکی

 یرا ۳9دارد،  يکرس 4۰که  يمجلس به حزب تعلق دارد و اصال امکان ندارد، حزب یها يبعد هم کرس

و مشورت هم ناسازگار  یخردورز ت،یبا عقالن نیو ا آورد يم یرا 4۰معلوم است که آن حزب  اورد،یب

 .ستین
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صورت  يکارشناس یها بحث يتخصص یدر حزب مانند همه ساختارها که این یگفت: برا يمازن احمد

نظر پزشک نظر  جا آنو در  کند يصادر م نامه يپزشکان گواه یکه برا يمانند نظام پزشک رد،یگ يم

حزب و  امکه به ن یيها گعده بنابراین باید، است طور نیهم زین گرید یها است. در حوزه يتخصص

و اکنون که طرح انتخابات که از  شوند لیجناح در کشور ما شکل گرفته به چند حزب بزرگ تبد

دو را به صورت  نیانتخابات که دولت به مجلس ارائه داده است، ا حهینگهبان برگشته و ال یشورا

 .میاوریدرب يو نظام انتخابات را به شکل حزب میکن يمشترک بررس

رند به شکل حق دا ندهیشرکت در انتخابات به عنوان نما یبرا یافزود: اگرچه افراد به صورت فرد یو

حزب در  قیاز طر خواهد ميباشد که هر کس  يقیاما بهتر است که به شکل تلف طور، نیهم هم يحزب

. ودمجلس ش يندگینما یدایکاند یدوست داشت به شکل انفراد یشود و هر فرد دایانتخابات کاند

که در شهر تهران مشاهده  ی. به طوردهند يم یرا يشهرها مردم به صورت حزب اگرچه امروز در کالن

فاصله دارد و آراء مردم به  يکل هیبا بق 6۱پشت سر هم هستند و نفر  ستیاز دو ل ندهینما 6۰که  دیکن يم

 شکل فهرست افراد است.

 يو حزب  يرد: اگر آراء مردم به صورت فهرستک انیوگو ب گفت ویمردم تهران در مصاحبه با راد ندهینما

چون در آن زمان حزب به  د؟یداد یرا يشما به چه کس دیبپرس يه از کسک ستیالزم ن گریباشد، د

 يدادند. لذا وقت یرا يآن به چه کس يکرس 4۰ مثال و ستیموضعش چ کند ياعالم م يصورت حزب

 دهد يکشور فعال نباشد، عدم وجود حزب در صحن مجلس خودش را نشان م ياسیدر صحنه س حزب

در کشور  ۸۸که پس از سال  يطیخودش را نشان داد. با شرا ياز هر زمان شیمجلس ب نیدر ا ژهیو به و

به  ندهست يندارند و افراد عاقل یکه تندرو یو افراد ردیصورت بگ یيها داد، تالش شد که ائتالف یرو

فهرست به  کیبا  يصورت گرفت، اما در عمل برخ یيها ائتالف نیهم یکنند و برا دایمجلس راه پ

 .  وستندیپ یگریگروه د ای شیوارد مجلس شدند و بعد به گرا ياصطالح حزب

 یبرخ یپا شود/ پشت انجامانتخابات  جیبعد از مشخص شدن نتا دیاگر قرار به ائتالف است، با

 احزاب در كشور است فیكاركرد ضع جهیطلبان نت به اصالح ندگانینما

با  يائتالف گریکه د کنند مي دیموضوع تأک نیمدام بر ا ریاخ یها طلب در ماه اصالح یروهایعموم ن

 شود ميگفته  يسخن در حال نید کرد. البته انکه معتدل باشند، نخواه طلب ولو آن اصالح ریغ یروهاین

کرد.  دیتأک ياسیس یروهاین تیدصالحییبر ضرورت تأ ياپیپ يدر چند سخنران رایاخ يکه حسن روحان

. کرد يطلب هم دفاع م اصالح یروهایکه از ن رسد مينگهبان بود و به نظر  یشورا يمخاطب روحان
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دوباره با  يائتالف یطلبان برا به اصالح يمثبت روحان یها سخنان پالس نیا دیکه شا ندیگو يم يبرخ

مواجه  طلبان صالححد با استقبال ا باشد و تا چه يقدر شدن چه ستیکه مشخص ن يست؛ موضوعها آن

 .شود مي

تا »گفت:  «وزین نامه»موضوع به  نیا ي دربارهاسالم یطلب مجلس شورا اصالح ندهینما ،يمازن داحم

 يچه اتفاقات مانده يگفت که در مدت باق قیطور دق به توان ياست و نم يباق يانتخابات مجلس چندماه

 شدگان تیصالح دییتأ زانیم رایز گیرند ميبه خود  ياسیس شیچه آرا ياسیس یروهایو نداد رخ خواهد 

مجلس و دو انتخابات  يکه از دوره فعل یا است اما بر اساس تجربه تیاهم زیحا اریبس دمانیچ نیدر ا

حوادث  یامدهایعبور از پ یطلبان برا ح گفت که ائتالف اصال توان يم م،یا داشته ریاخ یجمهور استیر

طلبان و  بود. اصالح اختب- نظام باخت یروهایتمام ن یکه برا یيامدهایبود؛ پ ۸۸بعد از انتخابات سال

 میکشور تصم ياسیس یآرامش جامع در فضا کی جادیا یبهنگام برا میتصم کیمعتدل در  انیاصولگرا

و اراده مردم  شانیا کیتندرو را کنار بزنند که با تاکت یروهایائتالف کنند و ن دیگر یکگرفتند که با 

 يشناس بیآس کیبه  ازینه، ن ایخوب بود  الآن ائتالف کام ينیپس جینتا که اینمحقق شد اما  یامر نیچن

 رایآن را قضاوت کرد. البته که به زعم من آن ائتالف موفق بود ز ای رسانهبا موج  شود ميکامل دارد و ن

سخت پس از  طی. هدف از ائتالف در وهله نخست عبور از شرادیبه اهداف خود رس يطور نسب به

به وقوع  ها این یبود که هر دو يافراط یروهاین ذاشتنوهله دوم کنارگ بود و در ۸۸انتخابات سال

 ياسیدارِ س شناسنامه یروهایضرورت دارد که ن نیبنابرا ست؛یها مطرح ن آن دغدغه گری. اکنون دوستیپ

شوند تا  يجبهه اصالحات معرف یبه اصول اصالحات بر همگان مشخص است، از سو شان یبندیکه پا

 .«میکن تجربهناب را  يِطلب انتخابات اصالح کی

به نظر من اگر قرار »اظهار کرد:  ياسیس یروهاین گریطلب با د اصالح یروهایدرباره احتمال ائتالف ن او

  ستیطلبان ل ائتالف بعد از انتخابات رخ دهد. بهتر است که اصالح نیا دیبا ردیشکل بگ يباشد ائتالف

معلوم شد اگر  اباتانتخ جهیکه نت ينامزدها ببندند و هنگام يطلب اصالح تیخود را بر اساس هو

 «.ائتالف کنند ها آنطلبان با  ح به ائتالف داشتند، اصال لیتما گرید یها جناح ياسیس یروهاین

که با  یيروهایاز ن يکه برخ يطلب درباره احتمال تکرار تجربه مجلس فعل اصالح ياسیفعال س نیا

کردند،  يطلبان معرف از اصالح یوارد انتخابات شده بودند اما بعد از انتخابات خود را جدا دیام ستیل

 ینتر مهم. میاربر تحزب در کشور ند يمبتن ياست که نظام انتخابات نیما ا يمشکل اصل»کرد:  حیتصر

وجود ندارد. اگر  يواقع یحزب به معنا رانیکه در ا میریبپذ دیتحزب است و با يحلقه تحقق دموکراس
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و  میداشته باش یاحزاب قدرتمند دیدر امان بماند، با ندگانینما يتیمسئول يکه قوه مقننه از ب میخواه يم

در قالب حزب  دیمجلس شود با واردبخواهد  یبدهند. اگر نامزد یمردم به احزاب و نه افراد رأ

 ندگانینما چیاستوار بماند. اکنون ه شیها بر برنامه يرا ارائه کند تا با تعهد حزب شیها متبوعش برنامه

موضوع باعث شد  نیدارد. هم يجنبه اخالق زیچ ندارند و همه شانیها برنامه یبه اجرا يتعهد رسم چیه

به جبهه اصالحات نداشتند و  یتعهد چیه گریبعد از آنکه وارد مجلس شدند د ندگانیاز نما يکه برخ

 «.رفع شود دیبا ندهیرد انتخابات آ رادیا نیکردند که ا يمعرف جریان نیاز ا یخود را جدا

 يو رقابتمان شکل سالم میو مؤثر شرکت کن یدر انتخابات به طور جد دیهمه با»گفت:  انیدر پا يمازن

هم بعد از  يفرد و گروه چیه م،یانتخابات پر شور را تجربه کرده باش کیکه  داشته باشد تا عالوه برآن

و  میحضور دار رانیا ياسالم یبه نام جمهور يکشت کیاشته باشد. همه ما در ند یانتخابات دلخور

 .«میریکار بگ به يکشت نیقدرتمندتر کردن ا یتمام تالش خود را برا دیبا

 

 اصالح جامعه وجود ندارد یبرا یجز مشاركت مدن یراه

که با توجه به  سؤال نیروز در پاسخ به ا عیبا وقا يتلفن یروز سه شنبه در گفت و گو «ياحمد مازن»

 يقانونگذار انتصاب ینهادها يتوسط برخ ياسالم یمانند مجلس شورا يانتخاب یقدرت نهادها فیتضع

عهده  هکنند، چرا اصالح طلبان قصد مشارکت در انتخابات مجلس و ب يکه به موازات مجلس کار م

اصالح  یاشت؟  افزود: براآن را در دست نخواهند د اراتیاخت يرا دارند که تمام يتیگرفتن مسئول

 .ستیمتصور ن یگریراه د نیوارد آن شد و جز ا دیبا ستمیمشکالت س

 ياعتقاد ندارد و تمام ياسالم یدر جمهور يانتصاب یکرد که به وجود نهادها دیتاک چنین هم یو

 شوند. يتوسط مردم انتخاب م میرمستقیبه صورت غ ای میبه صورت مستق ایکشور  ینهادها

بخش  تیبه نظر شما روند اصالحات در کشور رضا ایکه آ سؤال نیدر پاسخ به ا ياالسالم مازن حجت

 ستیسال قابل اصالح ن 4۰چند هزار ساله استبداد در کشور با سرعت و ظرف  خیاست؟ اظهار کرد: تار

راه  یاز دشوار دیکند، اما نبا يسر راه هست که سرعت اصالحات را کند م یاریو بدون شک موانع بس

 هراس داشت.
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اسد  نیجمال الد دیو س ریرکبیمانند ام ياصالح طلبان دیادامه داد: شاعضو کمیسیون فرهنگي مجلس 

در پروسه  نینبودند اما امروز مورد احترام مردم هستند، بنابرا رشیدر جامعه زمان خود مورد پذ یآباد

 کرد. یداریصبور بود و پا دیاصالحات با

خود  ینامزدها تیاصالح طلبان در مورد احتمال رد صالح که ایندر پاسخ به  استمداریس يروحان نیا

نگهبان به مر قانون عمل  یشورا میدواریکرد: ام حیاند تصر دهیشیاند یرینگهبان چه تدب یتوسط شورا

مجلس  ندهیآ خاباتاصالح طلب در انت یحال، وجود نامزدها نیاما با ا زدیبپره یا قهیکند و از نگاه سل

 است. يقطع ياسالم یشورا

 

 جمعه شهروند در نماز کیبرخورد نامناسب با  مورددر  یمازن تییتو

نگهبانان مسلح  د،یرو يمصر م نیبه سرزم ي)ع( خطاب به مالک اشتر:شما که به عنوان واليعل حضرت

ارتباط  يهست يو نتوانند با تو که وال فتدیب یممکن است در دل مردم عاد ها آنکه رعب  يو کسان

 يوال و حاکم با را شان حرف زبان لکنت بدون بتوانند مردم از خودت دور کن. برقرار کنند را میمستق

که حق مظلوم بدون لکنت زبان از ظالم گرفته نشود، آن جامعه،  ی: جامعه ادیفرما ي)ص( مامبریپ بزنند.

 .است یشده ا نیملعون و نفر یجامعه ا

 

 : ازدهمیاز انتخابات مجلس  يمازن لیتحل

 دهند ینم یرأ كند یم غیرا تبل ها آن مایكه صدا و س یاصوال به كس مردم

 ازدهمینژاد در انتخابات مجلس  یمجلس با اشاره به حضور طرفداران احمد دیام ونیعضو فراکس

 دییاز او ثبت نام خواهند کرد و پس از تا ینژاد بدون اعالم طرفدار یگروه احمداحتماال  گفت: 

 .دهند يم هینژاد ارا یو طرفداران احمد نژاد یبه نام احمد يستیل ت،یصالح

در گفت وگو با خبرنگار شفقنا در رابطه با مشارکت مردم در انتخابات  ياالسالم احمد مازن حجت

به  ،کنند مي غاتیتبل یرأ يب یکه مخالف شرکت در انتخابات هستند و تحت عنوان رأ يگروهاز گفت: 

انتخابات شرکت  در دیباشد که بگو نیممکن است در حد ا يکس یچون برانداز ؛کنیم مي ریبرانداز تعب

تفکر  ي. اگر کسردیباشد که اسلحه به دست بگ یهم در حد یگریشخص د یو برانداز کند ينم
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بات و حضور در ارکان قدرت و مشارکت در انتخا قیاز طر کند ينداشته باشد، تالش م یبرانداز

دادن ما  یرأ کهاست  نیمنطقش ا ،”یرأ يب یرأ“ دیگو يم يرا اصالح کند و اگر کس ها هیرو ت،یحاکم

 .ستین ریخواهد بود و نظام اصالح پذ جهینت يبوده و ب جهینت يب

 نیطلب گذاشتند ا طلب عنوان خود را اصالح اصالح یها گروه يتمام که این لیدر ادامه افزود: دل او

از جمله مشارکت  يمدن یرفتارها قیاست و اصالحات از طر ریپذ است که معتقد هستند نظام، اصالح

توان نظام را اصالح کرد.  ياست و با شرکت در انتخابات م سریم يمل یوگو در انتخابات و گفت

و تنها  شود مي انجامپروسه با ممارست و در طول زمان  بلکه پروسه است و ستیاصالحات هم پروژه ن

 است که مردم با مشارکت خودشان اوضاع را بهبود ببخشند. یراهش هم صندوق رأ

 ۳اصالحات در حال حاضر به  جریاناصالحات در کشور گفت:  جریاندر خصوص حضور  يمازن

از  ياصالح طلبان هستند؛ گروه دوم برخ گزاری سیاست يعال یگروه، شورا کیاند؛  شده میگروه تقس

و نظرات خاص خودشان را دارند و نسبت به عملکرد  وستندیشورا نپ نیاحزاب هستند که هنوز به ا

هستند که معتقدند که  يدارند. گروه سوم هم جوانان يطلبان مواضع اصالح گزاری سیاست يعال یشورا

 وارد عرصه شوند. دیجوانان با ،يندگیو نما یداتوریکاند يو حت یساز میتصم ،گزاری سیاستدر 

 میهم به چند دسته تقس یياصولگرا جریاندر کشور گفت:  انیاصولگرا تیبا اشاره به فعال يمازن

مثل  یافراد فیط کیدر  ؛شوند مي میدسته تقس ۲هستند که به  يسنت انیدسته اصولگرا کی ؛شود مي

 را جریان نیدر گذشته ا” جمنا“گفت که  توان يم یحضور دارند و تا حد يجانیباهنر و الر یآقا

 يدهسازمانقالب  نیاصولگرا در ا یها از گروه یاریبس گرید يبا عنوان اآلنکه  کرد يم يندگینما

 .شوند مي

 ها یداریپا ی جبهه گرید يو اسالمشهر در مجلس ادامه داد: گروه راناتیشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

که خودشان  يفیو معتقد هستند بر اساس تکل وندندیاصولگراها بپ تیبه اکثر ستیهستند که معلوم ن

مومن  جوان“هستند که تحت عنوان  يدارند وارد عرصه انتخابات خواهند شد. گروه سوم هم جوانان

ورود به انتخابات  یبرا یرا با خود همراه کرده و در حال آماده ساز یکه عناصر کنند ميتالش  ”يانقالب

 هستند.

 جریان ان،یدانست و گفت: گروه چهارم اصولگرا انینژاد را گروه چهارم اصولگرا یاحمد جریان يمازن

را عنوان  نیو اصولگراها هم هم ستیاصولگرا ن دیگو يخودش م که ایننژاد است. با وجود  یاحمد

نژاد  یاحمد یقاآ با بافیقال یبه هم دارند. به عنوان مثال، مالقات آقا ينگاه میدو طرف ن يول کنند مي



174 
 

 یينژاد را در جبهه اصولگرا یاست که احمد یگرید یها عالئم و نشانه ان،ینیحس یو مصاحبه آقا

 .ندنک يم فیتعر

اظهار کرد: به نظر  ندهیدر انتخابات آ انیاصولگرا ستیل يمجلس با اشاره به پراکندگ ندهینما نیا

جبهه به شدت  نیوارد انتخابات نخواهد شد و جوانان ا ستیل کیبا  یيکه جبهه اصولگرا رسد مي

در  شاست که جدال يهم مدع یداریحرف بزرگترها را بشنوند. جبهه پا ستندیهستند و حاضر ن يمدع

بزند.  بیو باورش آس مانیبه ا ياسیس یها بستانبا بده  دیجدال حق و باطل است و نبا است،یعرصه س

 شود مي ينیب شیهم شکل گرفته است که پ یينواصولگرا ،يسنت یياصولگرا جریان تیدر همان اکثر

 .رسد ميبه وحدت ن ها آننژاد با  یاحمد جریانبه وحدت برسند اما  ها آنمجموع 

که در  شود مي ينیب شیاصولگراها گفت: پ يانتخابات ستیاز ل اش ينیب شیدر خصوص پ يمازن

نژاد است  یگروه احمد ستیل کیوارد عرصه انتخابات شوند؛  ستیل ۳اصولگراها با  نده،یانتخابات آ

 نامبه  يستیل ت،یصالح دیینژاد ثبت نام خواهند کرد و پس از تا یاز احمد یکه بدون اعالم طرفدار

در  ،کنند ميدوم، جوانان هستند که علنا کار  ستی. لدهند يم هینژاد ارا ینژاد و طرفداران احمد یاحمد

 انیاصولگرا ي. گروه سوم هم باقکنند مي تیاز نهادها از آنان حما يفعال هستند و بعض یمجاز یفضا

 .رسند يبه وحدت م دیگر یکهستند که با 

اصالحات با  جریانمن از  ينیب شیدر رابطه با حضور اصالح طلبان در انتخابات اظهار کرد: پ او

 هیموثر ارا ستیل کیاز  شیکه باست  نیا يخاتم یمبارز و شخص آقا ونیمجمع روحان تیمحور

 لیو جوانان اصالح طلب و بزرگترها به دل دیبه وحدت خواهند رس جریان نینخواهد داد. به نظرم ا

به جوانان  دیمبارز که معتقد هستند با ونیمجمع روحان تیو محور يخاتم یآقا یيجوانگرا خصلت

متشکل از افراد با تجربه و جوانان وارد  يستیبا ل تیدر نها م،یرا بشنو ها آنو نظرات  میاحترام بگذار

 .شوند ميعرصه انتخابات 

به چند  يرا کسب کند بستگ یرأ نیشتریب توانند يم ها جریان نیکدام از ا که اینکرد: حال  انیب يمازن

اند اعتماد مردم را جلب کنند و معموال در  ها چقدر توانسته جناح نیاست که ا نیعامل دارد. عامل مهم ا

 نییمشارکت پا اگرهم صورت خواهد گرفت و  یبهتر یها و گسترده مردم، انتخاب میمشارکت مستق

مشارکت مردم در انتخابات، از  زانی. من فهرست مشوند ميانتخاب  فیضع یبا رأ يندگانیباشد نما

 یها يکرس نیشتریدارم؛ به عنوان نمونه در مجلس سوم که جناح چپ ب مجلس اول تا مجلس دهم را

بود  نییپا ارکتمجلس هفتم که مش ایدرصد بود و  ۲۳مشارکت حدود  زانیمجلس را کسب کرد، م
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هر جا  ندیگو يم یا که عده یفکر نیا نیمجلس را به دست آوردند؛ بنابرا يجناح راست، کرس تیاکثر

 انیو اگر مشارکت کم باشد اصولگرا کنند ميرا کسب  یرأ نیشتریطلبان ب مشارکت باال باشد اصالح

 کبارهیهستند و  نیآفر يشگفت شهیهم رانی. چراکه مردم اکنم مين دییرا تا شوند ميوارد مجلس  شتریب

 .کنند ميزده  را شگفت گران لیو همه تحل گیرند مي میآخر تصم یها در ساعت

 يمهم مسألهاز جمله  داهایکاند يانتخابات یها کرد: عمل به وعده حیمجلس تصر دیام ونیفراکس عضو

در برخورد  ای رسانه فعاالنکه  یبه نوع رفتار گریو بحث مهم د کند يمردم را مشخص م یاست که رأ

 ستیل کی غیتبل یبرا مایاگر مردم احساس کنند که صدا و س يعنی گردد؛ يباز م دهند يم انجامبا مردم 

 .کنند ميبر عکس آن عمل  ،شود مي نیبه شعور مخاطب توه ایکه گو کند يعمل م یا به گونه

 ایدوره از انتخابات، اغماض و  نینگهبان در ا یخاطرنشان کرد: به نظر من شورا انیدر پا يمازن

 تأثیرو تحت  کند يگذشته بر اساس قانون عمل م یها نخواهد داشت و همانند دوره یریگ سخت

 عضو ۱۲. ردیگ يمختلف مشخص کرده قرار نم یها آنو شهرست ها استانکه در  یناظر یها القائات گروه

و  استانبلکه در هر  کنند مين يرا بررس ها ندهینما تینگهبان تک تک صالح یفقها و حقوقدان شوا

 شیدر پ ها تیصالح يبررس یبرا ياست که کار سخت  مشخص شده ياستانشهرستان، هیأت نظارت 

 دارند.

 

 داشته باشند یاسالم وحدت عمل یعلما / شود مین محقق شعار با وحدت

 یخبرگزار يوگو با خبرنگار پارلمان در گفت ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما ياحمد مازن

 دیمسلمانان با نیوحدت ب جادیا ریاظهار داشت: امروز در مس« هفته وحدت» تیرسا، در خصوص اهم

 .میده انجام ياز مرحله حرف عبور کرده و اقدامات عمل

مثال در  یدارند. برا یيکردن منطق وحدت نقش بسزا يدر عمل يو سن عهیش یاضافه کرد: علما یو

روز قدس شرکت  چون هم يمختلف یها یيهدف خاص در گردهما کیکه مسلمانان با  یيها روز

در سراسر  نینماز جماعت وحدت آفر کیاقامه دو نماز جماعت جداگانه،  یبهتر است به جا ،کنند مي

 خوانده شود. يسن ایو  عهیش یاز علما يکیبه امامت  سالمجهان ا
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با  يو سن عهیش یعلما یبر لزوم مرزبند دیبا تأک ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیکم عضو

 چون هم يافراط اتجریانخود را با  یمرزبند دیجهان اسالم با یداشت: علما انیب ،يافراط اتجریان

 کنند. يمعرف انیبه جهان يرا در برابر اسالم افراط ياسالم واقع چنین همداعش اعالم کرده و 

 جریانداشت:  انیجهان، ب یاز کشورها يبا اشاره به نفوذ تفکر داعش در برخ ياالسالم مازن حجت

توانست تفکر خود را گسترش  يغرب يسلمان و حتاز جوامع م يداعش با نفوذ خود در برخ يافراط

را  گرید انیاز جوانان اد يبهره گرفت که برخ یمجاز یفضا تیچنان از ظرف يافراط جریان نیدهد. ا

 از اروپا جذب کرد.

خود را در  اتیدست به گسترش خشونت زد و انواع جنا زین یمجاز یادامه داد: داعش در فضا یو

 به مخاطبان خود ارائه کرد. نترنتیبستر ا

 سم،یبرالیل ،يکرد: داعش اسالم را ضد دموکراس دیتاک ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

 زیتفکرات بود را ن نیکه طرفدار ا يهرکس جهیکرد و در نت يمعرف سمیمدرن یها قوا و نماد کیاصل تفک

 تکارانهیاعمال و احکام جنا یبرا ها آنبود که  نیدر رفتار داعش ا بیو به قتل رساند. نکته عج ریتکف

 .رفتند يم شیپ یحکم مستند ایمحکمه و  چیخود بدون ه

 يحیجوان گمراه مس کیگفت: تفکر متحجر داعش به  ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیکم عضو

که  لیدل نیداخل آن منفجر کند، آن هم به ا تیرا با جمع دیمرکز خر ایساختمان و  کیتا  داد ياجازه م

 بودند. يداعش یها حضور داشتند که مخالف آموزه یدر آن مکان افراد

 نیچن انجاممخالف هستند، اما هرگز دست به  ها ياز مسلمانان با تفکرات غرب گرید يگفت: برخ یو

 .زنند ينم ياتیجنا

مسلمانان منع شده  یبه طور کل برا« ترور» مسأله، کرد: از زمان ظهور اسالم دیتاک ياالسالم مازن حجت

کرده و دست به  يمردم جهان معرف يرا به تمام ينیآموزه د نیدارند ا فهیاسالم امروز وظ یاست. علما

 بزنند. یروشنگر

اظهار داشت:  ،یمجاز یفضا تیبا مهم خواندن ظرف ياسالم یمجلس شورا تیروحان ونیفراکس عضو

اسالم  ،یمجاز یدارند در بستر فضا فهیدر جهان اسالم وظ گذارتأثیربرجسته و  یها  تیعلما و شخص

را که به  سمیترور نیتالش کنند تا موج سنگ دیبا زیکنند. در هفته وحدت ن يرا به جهان معرف يواقع

 بشکنند. زیاسالم نسبت داده شده است را ن
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خود را در  یدارند مرزبند فهیاهل سنت وظ یاهل سنت، گفت: علما یعلما فهیبا مهم خواندن وظ یو

 دیاهل سنت با یمشخص کنند. علما دانست، يخالفت و تسنن م رویکه خود را پ يمقابل داعش

 نداشته است. يبا اهل سنت واقع يسنت خلفا و رسول خدا بود، ارتباط يکه مدع يمشخص کنند داعش

در  يو حت دانست يرا مرتد و محکوم به اعدام م انیعیش ،يشد: تفکر داعش ادآوری ياالسالم مازن حجت

را تنها به  شانیا کردند، يمخالفت م ها آناهل کتاب با  روانیاگر پ انه،یاز خاورم يتصرف مناطق جریان

شکل ممکن  نیتر عیجبه ف یا محکمه چیمخالف خود را بدون ه انیعیاما ش بردند، يم یزیو کن یریاس

 .رساندند يبه قتل م

در داخل کشور،  ها ياختالف افکن ياز برخ دیبا انتقاد شد ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

و اهل  تیدر داخل کشور، به نام وال يو حت عیدر جهان تش ياز عناصر افراط يداشت: برخ انیب

م اسال هاندر ج یاقدامات سرمنشأ اتفاقات ناگوار نی. اکنند مي نی)ع( به مقدسات اهل سنت توهتیب

 ياعتراف کرده بود که وقت يگیوجود داشت. ر «يگیعبدالمالک ر»که نمونه آن در اعترافات  شود مي

و مراسمات  ها يسخنران یو دادند، ياز دست م تیجنا انجام یخود را برا زهیانگ یو يستیترور یها میت

 هیعل تیدست به جنا شتریب نفربا ت ها آنتا  کرد يخود پخش م ارانی یبه بزرگان اهل سنت را برا نیتوه

 بزنند. انیعیش

متعلق به  زیمعمم هستند و خود را ن يکه حت یاز افراد يبرخ یها یيگو اوهیبا  دیکرد: با حیتصر یو

از  يموضوع تذکر ساده به برخ نیبرخورد مناسب شود؛ بدون شک در ا دانند مي هیعلم یها حوزه

 .کند ينم تیها را دارند کفا رفتار نیکه ا یيها یو منبر ونیروحان

 انیعیاز هموطنان و ش یاریبس دنیموجبات به شهادت رس ها يهتاک نیادامه داد: ا ياالسالم مازن حجت

 یگونه اقدامات به طور کامل با نظرات مقام معظم رهبر نیا نی. عالوه بر اکند يرا در جهان فراهم م

 به بزرگان اهل سنت مخالف هستند. نیبه شدت با توه شانیا رایمنافات دارد، ز

نسبت به بزرگان اهل سنت خالف عقل،  زیآم نیمردم تهران در بهارستان گفت: اقدامات توه ندهینما

 است. عیبزرگ جهان تش یاز علما یاریو بس ینظر مقام معظم رهبر

داشت: جهان اسالم، عنوان  یبرا يپارلمان با حساس خواندن مقطع کنون تیروحان ونیفراکس عضو

در  دیو مسلمانان نبا ستادهیخانواده واحد است که در مقابل دشمن ا کیبه  هیامروز جهان اسالم شب

 کنند. يخانواده اختالف افکن نیداخل ا
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 يو سن عهیکنندگان به بزرگان ش نیگفت: اختالف افکنان و توه انیدر پا ياالسالم مازن حجت

 افراد به شدت برخورد شود. نیا يبا تمام دیامر وحدت هستند و با یمانع برا ترین بزرگ

 

 ندارد یاجتماع هیوجه توج چیداشته باشد به ه یاقتصاد هیاگر توج یحت نیبنز متیق شیافزا

 نیبنز متیق شیبا انتشار توییتي در واکنش به افزا ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیکم عضو

 ياجتماع هیوجه توج چیداشته باشد به ه یاقتصاد هیاگر توج يحت نیبنز متیق شیافزا تصریح کرد:

در  فردا. مطلع نبودند زیطرح ن اتیمجلس نه از اصل موضوع اطالع داشتند و از جزئ ندگانیندارد. نما

 در کنار مردم خواهد بود. دیام ونیفراکس ،يصحن علن

 

 

 

 كاالها شود  متیق شیمانع از افزا تواند یدولت نم

سلطان و » الیبخت در سر سلطان نگون یها حرف ادیآدم را به  شود ميکه زده  یيها از حرف يبرخ

 اندازد يم« شبان

 

 يعال یشورا سیبه عنوان رئ جمهور سیرئ یکرد: آقا دیاصالح طلب مجلس، تاک ندهینما ،يمازن احمد

 یبرا دیاست، با التیتشک نیا ماتیبر تصم يمتک نیبنز متیق شیقوا که طرح افزا یاقتصاد يهماهنگ

 رسد ميبه نظر  ارمکه بنده اطالع د یينرخ کاالها را کنترل کرد. تا جا توان يدهد چگونه م حیمردم توض

هم هست و از آن  يمل تیامن يعال یشورا سیرئ ،يروحان ی. آقاستندیکه قادر به کنترل نرخ کاالها ن

با مردم برخورد  هیمردم را کتک بزنند و با قوه قهر که ایندهد. صرف  حیمردم توض یموضع هم برا

 نخواهند شد. هیکنند، مردم توج

در خصوص اقدامات الزم  ن،یوگو با اعتمادآنال مجلس، در گفت دیام ونیتهران و عضو فراکس ندهینما

آدم  شود ميکه زده  یيها از حرف يگفت: برخ نینرخ بنز شیافزا رغم يبه منظور کنترل نرخ کاالها عل

که سلطان در لباس  ي. زماناندازد يم« سلطان و شبان» الیبخت در سر سلطان نگون یها حرف ادیرا به 
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را به کار  ياتیو ادب کنم ميکه من به شما امر  گفت يها و گوسفندان م به مرغ گذراند يرا م یا دوره يشبان

قرار  تأثیررا تحت  واناتینباتات و ح يبا امر کردن تمام تواند يکه انگار چون سلطان است م برد يم

 .ستین ریپذ اثر بگذارد، امکان گرید یکاالها بر نینرخ بنز شیافزا میگذار يما نم ندیبگو که اینبدهد. 

 نینرخ بنز شیکه افزا یادامه داد: صبح روز نینرخ بنز شیبا افزا ها هینرخ کرا شیبا اشاره به افزا او

تومان پرداخت  ۷۵۰۰ دیبا گفتند يم دادند يم هیتومان کرا ۱۵۰۰ دیکه با يها به مسافران اعالم شد راننده

شما را به مدرسه  یها که بچه دها اعالم کردن مدارس به خانواده یها سی! بعدازظهر همان روز سرودیکن

 .میکار کن میتوان ينم متیق نیو با ا میبر ينم

داران  بردارد و با مغازه نیدورب کیاست  لشیحاال که باب م ونیزیتلو که اینمجلس افزود:  ندهینما نیا

 فتندیراه ب راتیتعز سازمانو چند نفر هم از  ریخ ندیبگو ها آنکرده و  رییتغ ها متیق ایمصاحبه کند که آ

مردم به شدت  يعیطب يزندگو  ابانیکف خ تیبا واقع میشو يم ها متیق شیکه مانع از افزا ندیو بگو

 دارد. رتیمغا

 

 ندیایسخت به كمک ملت و نظام ب طیدر شرا دیاحزاب با

 یریگ خانه ملت، به نقش کم رنگ احزاب در شکل یوگو با خبرنگار خبرگزار در گفت ياحمد مازن

احزاب بوده،  یکار  از کم يمختلف ناش یها اشاره کرد و گفت: ضعف در عرصه يقانون یها یيمایراهپ

تعداد   نیگذار باشند، اما هم تأثیر اریستا ب میدر کشور ندار یدرست است که احزاب بزرگ و قدرتمند

 مناسب خود را نشان دهند. یيکارا دیحزب هستند با۲۰۰از  شیب ند،یگو يکه آمار و ارقام م يحزب

 

 يگران مسألهکه چرا در  میقائل هست تیولئکشور مس ریوز یدر ادامه افزود: به همان اندازه که ما برا یو

 تیامن یشورا سیبه عنوان رئ توانست يمقدمات نکردند وم دیو تمه ينیب شیکشور را پ تیامن نیبنز

 یبرا يای مسأله اگرکند، پس به همان اندازه هم سران احزاب مسئول هستند که چرا  تیریکشور بهتر مد

 .کنند مين يدهسازمانطرفداران خود را  دیآ يکشور بوجود م

بوده را  ها یيمایکه مربوط به تجمعات و راهپ ياظهار کرد: ما طرح راناتیو شم یمردم تهران، ر ندهینما

کرده و در حال حاضر در دستور کار صحن  لیشوراها هم آن را تکم ونیسیو کم میبه مجلس ارائه کرد
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 دیندارند و فقط با جوزبه م ازیطرح هم افراد و هم احزاب ن نیقرار نگرفته است؛ ناگفته نماند که در ا

 کنند. تأمینافراد را  تیبتوانند حفاظت و امن ها آنکنند تا  يبه وزارت کشور اطالع رسان

قانون  نیهم م،یندار يقانون نیکرد: در حال حاضر که ما چن دیمجلس تاک يفرهنگ ونیسیکم عضو

را داشته باشند؛  یزیاعتراض از چ ایو  تیدرخواست تجمع در حما توانند ياحزاب م دیگو يموجود م

 .دهند ينم انجامکار را  نیوجود دارد که چرا احزاب ا سؤال نیا نیبنابرا

و  يقانون یها یيمایراهپ یریگ احزاب در شکل یگذارتأثیرمردم در مجلس دهم به  ندهینما نیا

 یها یيمایراهپ یيدر برپا یتر و فعال شتریکارکرد ب توانند يکرد: احزاب م حیاشاره و تصر زیآم مسالمت

از آن مربوط به  يخشکه به نظر من ب کنند ميخود استفاده ن تیداشته باشند، اما متاسفانه از ظرف يقانون

اگر  ایمجوز داده نشود  ها آناگر درخواست مجوز کنند به  ترسند ياست؛ چرا که م یخود سانسور

 مورد است، وجود دارد. يکه ب یيها ينگران نینکنند و ا يمجوز بدهند بعد از آن  همراه

شدن  روزیپ ژهیروز خوش انتخابات به و یکرد: احزاب که فقط برا حیمجلس تصر دیام ونیعضو فراکس

 دیاحزاب با نیاند؛ بنابرا و مقننه شکل نگرفته هیمجر یقدرت در قوا یها يدر انتخابات و تصرف کرس

 .ندیایسخت به کمک ملت و نظام ب طیدر شرا

از افراد در  ينقد به بعض نیمختلف اشاره و اظهار کرد: ا یاه از افراد در جناح يبا انتقاد از برخ یو

چرا  ست؛یبر کار حاکم ن يالتیو نگاه تشک فتادهیکه تحزب جا ن يلیمختلف وجود دارد به دل یجناح ها

که  کنند مياتخاذ  ار يمواضع هیانیب کیچند نفر با  اینطق  کینفر در  کیحاال  یکه به صورت فرد

 باشد. تواند، ينم جریانمواضع آن 

 ندیو بگو رندیبپذ تیبگذارند و مسئول دانیدار هستند پا به م که شناسنامه يدر ادامه افزود: احزاب يمازن

در  کنم ميکه من فکر  میکن انیاعتراض خود را در فالن مکان ب میخواه يو م میمخالف میتصم نیما در ا

 را جبران کنند. يکاست نیا دیکردند و با یاحزاب کم کار جا این

احزاب فقط ما را در زمان  ند،یکرد: مردم حق دارند که بگو دیتهران تاک ندگانیمجمع نما عضو

 .ندیدرصدد اصالح آن برآ دیو با رود يضعف بشمار م کی مسأله نیکه ا خواهند يها م انتخابات

 

 

 ندگانیبه نما زیآم نیتوه امکیدر واكنش به ارسال پ یمازن تییتو
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 افتیدر يامکیشروع شد. امروز پ اخوفیل ارانی يامکیپ يفحاش گرید بار مجلس انتخابات هاستان در

 يکتاب درس کیدر مورد نهضت عاشورا در  يمطلب يو حذف احتمال ۲۰۳۰کردم که در آن به سند 

 تانخدا لعنت الیخیب یالدوله  لیوک یها ندهینوشت نما یزیآم نیاشاره کرده و سپس در عبارت توه

 از مشهد است. امکیکند. طبق معمول ارسال کننده پ

 .شندیاند ينم يهدف چیشان به ه يبیو جز به اهداف تخر ستندین یا مسأله چیحل ه يجماعت در پ نیا

 

 

 میمردم را در امور كشور محرم بدان

 ،یساز میتصم ندیمردم را در فرا دیگفت: با ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم

 نیاز ا يو ترس میمحرم بدان ،شود مينظام محسوب  میمصوب که تصم یها و اعالم برنامه یریگ میتصم

 .میکه دشمن بخواهد از اطالعات ما سوءاستفاده کند، نداشته باش

و  نیبنز متیق شیبا اشاره به حوادث پس از افزا رنا،یدر گفت و گو با خبرنگار ا «يمازن احمد»

 یجامعه گفت: اعالم آتش بس فور يتیو کاهش نارضا ياجتماع هیسرما شیافزا یاقدامات الزم برا

 يِعو اجتما يفرهنگ ،ياسیس گذارِتأثیر تیشخص انیم عیدر سطح وس يمل یجناح ها و گفت و گو انیم

موثر  اریبس نهیزم نیتواند در ا ياست که م ياقدامات ینتر مهماز  يدرون نظام و معتقد به قانون اساس

 باشد.

فساد در کشور به  يواقع زانیرا اعالم م ياجتماع هیسرما شیافزا یمردم تهران گام بعد ندهینما

از  شیب نیعنوان کرد و گفت: در حال حاضر احساس فساد در مسئول نیمسئول نیخصوص در ب

احساس کاذب  نیاز ا رند،یقرار بگ جریانکه مردم به طور شفاف در  يفساد است و در صورت تیواقع

 شد. خواهد هکاست

مصوب  یها و اعالم برنامه یریگ میتصم ،یساز میتصم ندیمردم را در فرا دیبا که اینبر  دیبا تاک يمازن

و  میکه دشمن بخواهد از اطالعات ما سوءاستفاده کند، ترس داشته باش نیاز ا دیگفت: نبا م،یمحرم بدان

باعث  رشفافیغ یفتارهاچرا که ر م،یامور قرار نده جریانبه بهانه سوء استفاده دشمن مردم را در 

که کامال به نفع  يماتیدر مورد تصم يصورت  حت نیمردم احساس عدم اعتماد کنند که در ا شود مي

 خواهد داشت. يمنف یریگ مردم است، جامعه موضع
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 ثاقیم کی يط يستیکرد: با حیدانست و تصر يرا توجه به قانون اساس یگام بعد دیام ونیفراکس عضو

بر حسن  یفعال در کشور و با نظارت مقام معظم رهبر یها جریانتمام  انیم ينامه متمرکز بر منافع مل

که قانونا  یوادبرعهده دارند، در م  يتیمسئول يکه طبق قانون اساس یشود تا افراد میآن تنظ یاجرا

تر  یاست، جد فشانیوظا طهیکه جزو ح یدر امور چنین هممشخص نشده دخالت نکنند و  شانیبرا

 عمل کنند.

و  ياسیدر مسائل س ستندیمسلح قانونا، عقال و شرعا مجاز ن یروهای: به عنوان مثال نادآورشدی یو

نگهبان،  یو انتخابات، مانند شورا نیقوان یناظر بر اجرا یروهاین چنین همدخالت کنند.  يانتخابات

به  يتخصص ينداشته باشند و تنها با نگاه ياسینگاه س دیبا يبازرس سازمان ،ياسالم یمجلس شورا

 خود عمل کنند. يقانون فیوظا

 کیاز  شیگفت: ب يقانون اساس ۲۷اصل  یبر ضرورت اجرا دیمجلس با تاک يفرهنگ ونیسیکم عضو

 هیها ته یيمایمجلس تحت عنوان طرح تجمعات و راهپ یشوراها ونیسیدر کم يطرح شیپ میسال و ن

 نیشده است. اگر ا ایمه يامکان طرح اعتراضات اجتماع يقانون اساس ۲۷آن بر اساس اصل  يشد که ط

فراهم خواهد شد  زین ياعتراضات مردم يشود، امکان بروز قانون بیزودتر در صحن مجلس تصو حطر

 کند. يم دایدشمنان کاهش پ یجامعه برا یها يتیو امکان سوء استفاده از نارضا

 یرسانه ا تیدر جهت بازگشت مرجع مایصدا و س کردیاصالح رو تیبر اهم دیضمن مهم تاک یو

و سران قوا در رابطه با دستورات و مصوبات خود، حتما  نیمردم به داخل کشور، خاطرنشان کرد: مسئول

و  نیاز متخصص شتری. در اداره کشور برندیآن را در نظر بگ يتیو امن ياجتماع سکیقبل از اجرا ر

 کارشناسان استفاده کنند.

ما در اعالم نظرات  يعنیکارشناسان  کسانیمجلس اضافه کرد: واکنش  يفرهنگ ونیسیکم عضو

هم به  يشده است که اگر کارشناسان جادیا یيو فضا میشده ا يزدگ استیبه شدت دچار س يکارشناس

 .پردازند يم نینظرات مسئول دییدارند، با تملق به تا يدسترس نیمسئول

خودشان را  يبشود که کارشناسان نتوانند نظرات علم یه گونه اکشور ب طیکرد: اگر شرا دیتاک يمازن

است  يقطع ياجتماع يفروپاش طیشرا نیدر ا ندیمقامات سخن بگو لیو بخواهند باب م ندیآزادانه بگو

 کرد. شود مين یکشور کار یبرا گریخواهد رفت و د انیاز م ياجتماع هیو سرما
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آمار بازداشت شدگان و جان  یریگیپ یاصل نود برا ونیسیمجلس به كم یها ونیفراكس مأموریت

 آبانماهباختگان حوادث 

باختگان  شدگان و جان آمار بازداشت یریگیپ یاصل نود برا ونیسیکم مأموریتمردم تهران از  ندهینما

 حوادث آبان ماه خبر داد.

در  ياسالم یمجلس شورا ندگانیکه نما نیدرباره ا لنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن االسالم حجت

در  يتیمسائل امن ر،یگ میاند، گفت: مسئوالن تصم داده انجام يکشور چه اقدامات ریخصوص اتفاقات اخ

 .ستا نیما هم از آنان هم سؤالبودند و   نکرده ينیب شیموضوع را پ نیا

خصوص  نیر اکشور را د ریوز ضاحیادامه داد: طرح است ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

 شوراها است. ونیکه در دستور کار فراکس میکرد یریگیپ

نشست  کیکرد: ما  انیب یدر خصوص اتفاقات آبان ماه سال جار دیام ونیفراکس یریگیدرباره پ یو

 يماتیو تصم میدیرس یبند جمع کیکه خوشبختانه به  میمجلس برگزار کرد یها ونیفراکس نیمشترک ب

 اعالم خواهد شد. یگرفته شد که به زود

دارد  يسع دیام ونیکرد:  فراکس انیحوادث آبان ماه ب یریگیدر پ دیام ونیدرخصوص نقش فراکس يمازن

 یصدا دنیمجلس و شن گاهیپارلمان و در جهت ارتقاء جا شتریهرچه ب یيافزا و هم يهماهنگ جادیدر ا

 مردم موثر باشد.

 ونیسیمجلس به کم ونیو خسارت وارد شده است، گفت: سه فراکس بیکه به مردم آس نیا انیبا ب یو

اند را  متحمل شده ریکه در حوادث اخ یيها و خسارت ها بیکه مشکالت، آس میداد مأموریتاصل نود 

 و به مجلس گزارش دهد. يبررس اش ياز محل قانون

آمار  ياسالم یمجلس شورا ایآ که ایندرباره  ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

خواهد کرد، گفت: ما از  افتیدر ها آنباختگان حوادث آبان ماه را از نهادها و ارگ شدگان و جان بازداشت

 و به مجلس ارائه دهد. هیکه اطالعات را ته میاصل نود خواست ونیسیکم

بر اساس  ونیکرد: فراکس انیبود، ب خواهد ميمطالبات مرد ریگیپ ایآ دیام ونیکه فراکس نیدرباره ا یو

 منافع مردم و مصالح نظام عمل خواهد کرد.
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/ شود میشان آشفته  با اذان دانشجو خواب ی/ برخرندیبا ما تماس بگ یبازداشت انیدانشجو خانواده

 مردم است یپژواک صدا انیدانشجو یصدا

 ياسی، در گفت و گو با خبرنگار گروه س ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما ،ياحمد مازن

عرض  تیروز دانشجو را تسل یبرنا با اشاره به روز دانشجو گفت: سالگرد شهادت شهدا یخبرگزار

وقت  معاونه سفر استاندر  ۱۳۳۲که در سال  یي. شهدادارم يم يدانشگاه را گرام دیسه شه ادیو  کنم مي

پس از حادثه تلخ و  یچند روز رانیدر ا ها یيکایو در اعتراض به مداخالت آمر کایجمهور آمر سیرئ

 عتیشر دیو شه يقندچ دیشه ا،ین بزرگ دیشه دند،یمرداد به شهادت رس ۲۸ یفاجعه شوم کودتا

 .یرضو

شد و از آن زمان،  یگذار روز دانشجو نام ران،یمناسبت در ا نیروز به هم نیکرد: ا انیدر ادامه ب او

 . شود مي برگزار  یيها و نشست ها متناسب با اقتضائات برنامه

 یبرا انیدانشجو يانقالب اسالم یروزیگفت: قبل از پ ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیکم عضو

. انقالب گرفتند يشکنجه قرار م ریو ز شدند يم يو زندان ریروز تحت فشار بودند دستگ نیبزرگداشت ا

 نیکنند و در طول ا انیبتوانند آزادانه مطالبات مردم را ب  انیفراهم کرد که دانشجو یيفضا يماسال

 اریبس یا جمله يدکتر بهشت اهلل تیمظلوم آ دیمردم است. شه یپژواک صدا انیدانشجو ی، صداها سال

دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز جامعه قضا  ندیفرما يم شانیدارند، ا یگذارتأثیرو  بایز

 دارد. یشتریبه توجه ب ازین يکنون تیجمله با توجه به موقع نی. اشود مي

 یا را خوشحال  و عده یا عده دهد يکه سر م يو از اذان یداریاو گفت: دانشجو به همان نسبت که از ب

به  رانیا یاستقالل، عزت و سربلند ،یچون آزاد یيها اقامه نماز و اقامه ارزش یبرا کند، يم داریرا ب

دانشجو  ادیدانشجو و فر نشان با اذا که خواب ها آن. کند يرا هم آشفته م یا خواب عده زیهمان نسبت ن

 ریاخ یها سال يط شود مياحساس  جهی. در نتتابند يدانشجو را برنم يو آزادگ تیحر شود ميآشفته 

پژواک  که اینمطالبات مردم و  انیرا از ب انیدانشجو شود ميشان آشفته  که با اذان دانشجو خواب یا دهع

 کرده اند. حاکم ها دانشگاهمردم باشند دور کرده و رخوت را در  یصدا

 يتوجه  يو ب یدیناام ،يندگیآ يدر احساس رخوت، ب که يمطرح کرد: کسان يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 یحتما دود نیهستند، بدانند ا توجه يب ها آندارند و  نسبت به مطالبات انباشته شده  يدست انیدانشجو
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نخواهم کرد  اترا هرگز مالق يگفتند که من خستگ يباهنر م دی. شهرودیخواهد بود که به چشم همه م

 را مالقات نکنند.  يو مبنا خسته نشوند و خستگ تیامروز با آن ذهن انیدانشجو رود، يانتظار م

به صورت مستقل، آزاد  دیبا انیدانشجو ياسیس یها یریگ و جهت ياسیمطرح کرد: فراتر از مواضع س او

 اش يالملل نیو چه در عرصه ب يداخل یها که کشور چه در عرصه يطیدر شرا یيدانشجو تیو با هو

در  هکنند ک يقضاوت م یيودرباره جنبش دانشج ندگانینقش کنند و آ یفایندارد، ا يمطلوب تیوضع

 کردند. يچه عمل و اقدام ،يطیشرا نیچن

همان اندازه که سرکوب را  انیگفت: قبول دارم دانشجو ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیکم عضو

سوار شده  ها آنبر موج احساسات  ياسیس جریان کیبه همان اندازه هم اگر احساس کنند  تابند يبرنم

با استقالل وارد عرصه شوند. شان  انی. دانشجوشوند مي أسیهستند، دچار  توجه يب ها آنو به مطالبات 

دفاع کنند و مستقال  یيجنبش دانشجو تیاست و از هو ياسیس یها جریانباالتر از  یيجنبش دانشجو

انتخابات شوند و مطالبات مردم را   یوارد فضا يمل یوارد عرصه شوند و براساس منطق گفتگو

به  نیا زا شیعرصه را ب يرخوت را بشکنند و اجازه ندهند، برخ یفضا چنین همکنند.  يندگینما

جز  يو کس شود ميدانشگاه ها تنگ کنند. اگر عرصه بر دانشگاه تنگ شود عرصه بر همه ملت تنگ 

 فضا را اصالح کند.  نیا تواند يخود دانشجو نم

تعداد  ریحوادث اخ نیاطالع دارم در ا که من یيجا آنگفت: تا  يبازداشت انیدرباره دانشجو او

 ریسا تیوضع یریگیآزاد شدند و در حال پ  یارینبود. بس ادیکه بازداشت شدند ز يانیدانشجو

 المشده است. بنده اع لیموضوع تشک نیا یبرا دیام ونیدر فراکس یا ژهیو تهیو کم میهست ها يبازداشت

که با قوه  يشاءاهلل با تعامل . انرندیکه بازداشت هستند با ما تماس بگ يانیدانشجو یها خانواده کنم مي

 زانیدارد که خود عز يمطالبات مردم مشکالت یریگی. پکنیم ميرا حل  زانیعز نیمشکل ا میدار هیثیقضا

 يگرفتن شهیو هم ستین يحق دادن وشان را باال ببرند  و تحمل یآور و تاب یه بردباراستان دیدانشجو با

 است.

 

 

 توییت مازنی در واكنش به تیتر عجیب كیهان
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 مایصدا و س سییر به. دهد رییتغ خواهد ميرا  یزیاعالم کند چه چ قایزند دق يم رییکه دم از تغ هانیک

 دهد يعکس م جهیاز دلواپسان واپسگرا ادامه بدهد چون نت تیگفتم به حما

 

 همه مردم است سؤال نیا ست؟یبا ك 98اتفاقات آبان  تیمسئول

و  فیاز وظا سؤالو تفحص و  قیتحق ضاح،یاست  که این انیبا ب ،یدر گفت و گو با خبر فور يمازن

بود که در کشور افتاد.  ما  يمجلس است، اظهار داشت:  اتفاقات آبان ماه اتفاقات تلخ ندگانیحقوق نما

. در جلسه صبح میاشتموضوع اطالع ند مردم از ندگانیاتفاق افتاد به عنوان نما نیبنز يکه گران یتا روز

بر  یمقام معظم رهبر میمطلع شد  م،یورود کرد مسألهشد و به  لیتشک يعلن ریآبان صحن غ ۲۵مجلس 

با  يکه نشست می. درخواست کردکنند مي تیطرح حما نیسران سه قوه از ا میاساس اعتماد که به تصم

 مسأله نیو مستندات مربوط به ا لیالشود و ما از سران  قوا د لیحضور سران سه قوه در مجلس تشک

مجلس دعوت  يعلن ایو  يرعلنیکشور به جلسه غ ریاز وز می. انتظار داشتفتادیاتفاق ن نیکه ا میرا بشنو

 ندهیکار را هم نکرد.  ما به عنوان نما نیمجلس ا سهییدهند که هیأت ر حیتوض ندگانیشود و به نما

بر چه  يکه افتاده متک ياتفاق نیا میدیپرس يم دیبا يچه کس زا م؟یبکن میتوانست يم یگریمردم چه کار د

 بوده است؟ يو قانون يعقل یو استدالل ها يمبان

کار را بر عهده داشتند  نیا تیمسئول شانیداشتند که ا دیکه همه مقامات تاک يادامه داد:  تنها کس یو

را در دستور کار قرار دادند. بنده  شانیا ضاحیاست ندگانیمااز ن يجمع نیکشور بود. بنابرا ریشخص وز

مورد پرسش است  چه آنکردم.   سهییهیأت ر میکشور را هم تقد ریاز وز سؤال ضاح،یاست یضمن امضا

 ر؟یخ ایکردند  دیکشور تمه ریالزم را وز يو اجتماع يتیمقدمات امن ایاست که آ نیا

 يهمه مردم است. چه در اتفاقات سؤال نیا رسد ميکرد:  به نظر  حیمردم تهران در مجلس تصر ندهینما

 عتشیطب یما غفلت کرده باشند و مرتکب خطا شده باشند و چه دشمن که اقتضا نیکه افتاده مسوول

 يندگشدند و احساس کردند ز ریغافلگ که این لیکرده باشد و چه مردم به دل ياست، دشمن طنتیش

 یا مسأله نیاطالع بودند اعتراض کرده باشند، در هر صورت ا ياست که از آن ب يمتاثر از اتفاق ها آن

 .ستین ياسیو س ياست و جناح يمل

محترم از  بیارتباط گفت: خط نینماز جمعه تهران در ا  بیبا اشاره به سخنان روز جمعه خط يمازن

و چرا به مردم اطالع  دیاقدام نکرد يجیتدر نیبنز يگران یداشتند که چرا برا سؤال يدکتر روحان
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که من  کردندطرح را امضا کردند اعالم  نیکه  ا یبه عنوان فرد هییمحترم قوه قضا سییر ای  د؟ینداد

پرسش را  نیو مقامات کشور ا ها تیشود. نوعا شخص دهیشیاند دیالزم با داتیبوده که تمه نینظرم ا

 .ستیکنند منصفانه ن فیتعر يرا جناح مسأله که ایندارند و 

قرار دادن انتخابات هستند،  تأثیربه دنبال تحت  ندگانیمعتقدند نما يکه برخ سؤال نیدر پاسخ به ا یو

از  میخواه يکشور دچار مشکل شود. ما م میوجه بنا ندار چیگفت: من و همکارانم در مجلس به ه

مردم قانع شوند و  ندگانینما  ضاح،یو است سؤالو چه بسا در پاسخ به  میکن سؤالآمده  شیکه پ يمشکل

 یگذاشته شود را یگذاشته شود و اگر هم به را یتا به را  دیایبه صحن ن  ضاحیاساسا طرح است ای

 ببرند. سؤال ریرا ز مسألهن یا اًاتهامات بخواهند اساس لیقب نیندارد که با ا لیداده شود. دل ریمثبت به وز

مقام وزارت هم داشته باشد  یيجابجا یرو یتأثیر ندگانیاقدام نما نیحال ادامه داد: اگر ا نیدر ع یو

 ضاحیآموزش و پرورش است ریمدارس وز یيه بازگشااستانبارها اتفاق افتاده است. در کشور ما که در 

و دوستان  ستین يظقمن اتیادب نیا کنم ميما با سرپرست اداره شده است. فکر  يو نظام آموزش شود مي

مجلس را  ندگانینما فهیقرار ندهند و حق و وظ يجناح یموج سوار لهیرا وس يما در رسانه ها منافع مل

 يتیکفا يمجلس را به ب ندگانیدست رسانه ها و اشخاص نما نیاوقات هم ي. اتفاقا برخ محترم بشمارند

کرد  سؤالاگر   ،شود مي يمعرف تیکفا ينکند ب ضاحیو است سؤالمجلس اگر  ندهی. نماکنند ميمتهم 

 جیما در مجلس به ه کنم ميبکند؟ فکر  دیمجلس چه با ندهیبه کشور لطمه بزند. پس نما خواهد مي

 . کنیم ميما هرچه باشد به آن عمل  فهیوظ میریگ يسخنان قرار نم نیا تأثیروجه تحت 

ارتباط  چگونه است؟ گفت:   نیمجلس در ا یکه فضا سؤال نیتهران در مجلس در پاسخ به ا ندهینما

 یست که به جاا ادیز رخواهانهیخ یها يزنیرا ،شود ميچه  ضاحیاست جهیکه نت ستین ينیب شیقابل پ

 شیپ باتانتخا یبرا يشود که مشکل تیریمد یبه نحو ضاحیاست ای ردیدر دستور قرار گ سؤال ضاحیاست

 نخواهند کرد. يمقطع لیمسا یفدا را يمردم منافع مل ندگانیو حتما نما دیاین

 

 شود میبر مجلس حاكم « كوفت وكوب»، «گفت وگو»فرهنگ  یبه جا م،یمشاركت نکن

وگو با روزنامه اعتماد، انتخابات را  در گفت ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما ياحمد مازن

 تیحرف خود را با حاکم یصندوق را قیدانست که مردم از طر يمل یوگو گفت یاز نمادها يکی

 :دیآ يمصاحبه در ادامه م نی. مشروح اکنند يمطرح م
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از هر زمان  شتریب یاسیموضوع مشاركت س ریكه باتوجه به اتفاقات اخ یدر حال یمازن ی*آقا

 داشته باشد. تواند یم یكردن انتخابات و مشاركت چه تفاوت میمطرح شده، تحر یگرید

 ۳ يحل مسائل اجتماع یما برا ستین رانیحل مسائل ا عنوان راه چیمشارکت در انتخابات به ه عدم

با هر ابزار سرد و گرم  بیرق یها معنا که جناح نیحل خشونت است؛ به ا راه کی م؛یندار شتریحل ب راه

است؛ به  يتفاوت يراه قهر و ب گر،یحل د بجنگند. راه گریکدیابزار با  گریاز چوب و چماق گرفته تا د

و گوشه عزلت را  ندینشده است در خانه بنش تأمینمطالباتش  اینظر  کند يتصور م يمعنا که هرکس نیا

ناکرده دست به خشونت  یياست که خدا یامروز کشور ما نه در حد طیانتخاب کند. به نظر من شرا

و  ها ریهمه مس میاست که احساس کن يطیو نه در شرا میصحبت کن گریکدیو با زبان خشونت با  میبزن

. ما میکن میگرفته و مثال انتخابات را تحر شیدر پ  يتفاوت يکه ب است نیهمه منافذ بسته شده و تنها راه ا

تعامل و  یبرا یاریمنافذ بس يخیو تار يفرهنگ یها تیو بر اساس ظرف يبر اساس قانون اساس

 يمل یوگو گفت یاز نمادها يکی« انتخابات»م. یسرنوشت خود دار نیینظر و البته تع وگو و اعالم گفت

. اگر مردم مشارکت نکنند کنند يمطرح م تیحرف خود را با حاکم یصندوق را قیاست که مردم از طر

 نیخواهند بود و ا  جامعه تیاقل ندهینما شوند ميکه انتخاب  يبه حداقل برسد، کسان ياسیو مشارکت س

 زین تیحاکم يطیشرا نینرسد. در چن يت به گوش کسیاکثر یموجب خواهد شد تا صدا مسأله

راستا اقداماتش را  نیانتخاب شدند و در ا تیافراد بر اساس اقل نیا دینخواهد بود که بگو گونه این

جامعه نباشد، کارش  تیولو منتخب اکثر شود ميکه گرفته  يماتیمتوقف کند، بلکه بر اساس همان تصم

که  یا مصوبه کیکه با  دهد يبه مجلس هفتم رخ م هیشب ياتفاقات هک ستجا اینخواهد برد.  شیرا به پ

کل  ریبانگیآن گر جهیبعد نت ها سالکه  شود مي جادیا يدادند، مشکالت یبه آن را ندگانیدر آن مقطع، نما

آن کار  جهیمطرح شد و نت ها متیق تیتثب مسألهدر مجلس هفتم بود که  دیدان يکشور خواهد شد. شما م

مجلس  یکه در آن مقطع از سو يطیواقع تفر. در مینیب يم يهزار تومان۳ نیبنز جریاندر  وزرا ما امر

 صورت گرفت، دولت را مجبور به افراط امروز کرد.

 گرفته است؟ نیبنز متیق شیبه افزا میامروز تصم شیسال پ 20 میدولت به واسطه تصم یعنی*

اشتباه بود؛  ماتیتصم نیا یهر دو میگو يرا گرفته است. اتفاقا م يدرست میدولت تصم میگو ينم من

 یاشتباه برا میتصم زیکرد و پس از آن دولت ن بیرا تصو ها متیق تیهم مجلس هفتم به غلط تثب يعنی

است که اگر جامعه  نیاشتباه بود. حرف من ا میرا اتخاذ کرد. لذا هر دو تصم نیبنز متیق شیافزا

کار آمدن  یمنجر به رو ای شود ميبه مجلس هفتم  هیشب یزیکار چ جهیمشارکت نکند، در انتخابات نت
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که  یا توسعه ریخارج شد و کال مس ياصل لیکه قطار اداره کشور از ر شود مي نژاد یمحمود احمد

 نژاد یدولت احمد درآن را ادامه داد،  يخاتم یجنگ شروع کرد و آقا انیپس از پا يرفسنجان يهاشم

 يلیخ میتوانست يصورت م نیکند و در ا دایآن زمان هم ادامه پ توانست يکه م يمتوقف شد، در حال

به خود گرفت. لذا اگر مردم  یيگرا قطار صورت واپس نیاما ا م،یباش هیهمسا یجلوتر از کشورها

 نیانتخاب شود، ا ي. هر کسندانتخاب شو يچه کسان کند ينم يفرق گریداشته باشند، د یيمشارکت باال

را به مجلس  ي. مشارکت باال حتما کسانمیاراده مردم باش میتسل دیاراده مردم خواهد بود. ما با میتصم

 یخواهد بود. از سو یتر معقول ماتیصورت تصم نیملت هستند و در ا تیاکثر ندهیکه نما فرستد يم

در تمام  ها میتحر نیکرده که ا میما را تحر کایامر. میندار يمطلوب طیشرا يالملل نیما در عرصه ب گرید

است که مردم از انقالب  نیا یبه معنا نییمشارکت پا نیبوده؛ بنابرا سابقه يسال گذشته ب 4۰طول 

 اند. فاصله گرفته

 تیاقل ندهینما شوند میكه انتخاب  یاگر مردم در انتخابات شركت نکنند، كسان دییگو ی*شما م

انتخابات  جریانكه در  ندیگو یم کردیرو نیاما منتقدان ا ،شود مین دهیشن تیاكثر یهستند و صدا

چنانکه انتظار  تیاكثر یآمدند اما باز هم صدا یرا یها صندوق یمردم پا تیاكثر 96و  94

 .میجامعه هست ینسب یتیشاهد نارضا زیروزها ن نیا نکهیكماا د؛یرفت، به گوش نرس یم

از  ينکنند و البته در مقاطع دایمردم حضور پ تیاکثر شود ميکاهش مشارکت باعث  ایمشارکت   عدم

برد - برد یطلب باز دو جناح اصولگرا و اصالح یپس از انقالب مشارکت مردم باال بوده و باز خیتار

واگذار  بیرا به رق یطلبان با تعدد نامزدها باز اصالح ایباخت بوده است - باخت ینبوده؛ بلکه باز

باخت - باخت یباز کیهم  ۸۸معتقدم سال  ياست و حت مسأله نیمصداق بارز ا ۸4کردند که سال 

در  میریفاصله بگ ۸۸و  ۸4 جیآنکه از اشتباهات و نتا یبرا مان ياسیس اتیشکل گرفت. ما در ادامه ح

مقطع به بعد  نیاز ا چه آنلذا  م،یائتالف کرد انیبا اصولگرا 9۲در سال  یگر اصالحات و اصالح جریان

بود که  ينبود؛ بلکه به مفهوم ائتالف تیاکثر یطلبان با را اصالح تیاتفاق افتاده بود، به مفهوم حاکم

ما  گاهیائتالف برجام بود که توانست جا نیا جیاز نتا يکیکردند و  تیائتالف حما نیمردم از ا تیاکثر

بود که  فیمانند محمدجواد ظر يحضور افراد کاردان طور نیارتقا ببخشد و هم يالملل نیرا در عرصه ب

 کشور بزرگ جهان به ثمر نشست. 6وگوها با  تخاب بود که گفتان نیا جهیآشنا بود. نت ایبا زبان دن



190 
 

در  ،شود می ادی 96و  94، 92انتخاب  یاز دستاوردها یکیبرجام هم كه از آن به عنوان  نی*اما هم

بود كه كنترل  تیاراده اقل نینسبتا ناكام ماند و عمال ا یو خارج یداخل یرفتارها یبعض جهینت

 را بر عهده داشت. ماتیتصم

. شما تفاوت دو نگاه را دیرس ينبود، اصال کار به برجام نم تیداشت؛ اگر اراده اکثر ياستدالل نیچن دینبا

متحد شده بودند اما بعد از برجام ابتدا  رانیا هیعل ایاز تعهد برجام همه دن شی. در زمان پدیداشته باش

 شیتا پ میدیاز سر برداشت و د کالهکشورمان  يپلماسیمقابل قدرت د ایکرد و دن ریینگاه به کشور ما تغ

 یها که قدرت یطور . بهرفت يم شیتعهد خارج نشده بود، برجام با قدرت به پ نیاز آنکه ترامپ از ا

 ریدر حال صعود بود و قطار توسعه کشور مس یشده بودند و رشد اقتصاد رانیوارد ا يبزرگ خارج

 خواست يبود که نم يداخل ونیاز اقدامات افراط يکه رخ داد ناش یيها . اتفاقکرد يم يرا ط يعیطب

و حوادث پس از آن  ۸۸بود که از سال  یيها نهیک لیهم به دل نیشود و ا روزیدولت برآمده از مردم پ

گر  از ما داشته باشد، فتنه ریغ یفکر و نظر يکه کس کنند يصورت فکر م نیبه ا ها آنداشتند. اساسا 

موفق باشد؛ لذا  نا دیداده باشند با یدرصد به آن را ۱۰۰ملت  راگ يدر قدرت باشد و حت دیاست و نبا

 یو رفتارها يخارج یروهایمانند ن یافراد گرید یبودند از سو گذارتأثیر ریاخ یها سالعناصر در  نیا

 مواجه شود. يبا مشکالت يعمل کنند و روند اصالح يچیق یها غهیدو مانند ت نیترامپ موجب شد تا ا

مشاركت در انتخابات وجود  یبرا یكه چه لزوم شود میپرسش مطرح  نیباز ا طیشرا نی*در ا

 دارد؟

کنند که از قواعد و  تیهدا يکشور را به سمت کنند، يسو با ترامپ تالش م که هم يافراط یروهاین يوقت

بدتر از آن شود که هست و توسعه کشور  اینشود و رابطه ما با دن تیکشور تبع اداره یبرا يعلم نیقوان

مسلم است در صورت  م،یبرو شیپ ياجتماع يبه سمت فروپاش تیمواجه و در نها دهیبا مشکالت عد

را  دانیم ها آن شود ميمردم و عدم مشارکت در انتخابات باعث  ينینش و خانه بیرق یروین یریگ کناره

است. با همان  يخال يبیاز هر رق دانیم نیالحمدهلل ا دنیخود بدانند و بگو اریتمام و کمال در اخت

 شیکار خود را به پ يمانع چیهبدون  کردند، ياز آن استفاده م ها سال نیموهن که در طول ا اتیادب

وگو  مجلس گفت شد، يدر آن مشاهده م یکار کتک يکه حت ي. مجلس دهم برخالف مجالس قبلبرند يم

مجالس قبل و  طیبه شرا میمجلس مطرح شد؛ لذا اگر برگرد نیا در يمل یوگو محور بود و شعار گفت

وگو که  گفت گریست که دجا آنبود؛  هدتر از گذشته خوا تلخ اریبس طیبرسند، شرا شان یبه آرزو ها آن

 کشور حاکم خواهد بود ياسیس یوکوب بر فضا نه؛ کوفت
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 نگهبان سعه صدر داشته باشد یشورا

کاندیداهای این   سي صالحیتبرر طلبان نسبت به دغدغه همیشگي اصالحبا نزدیک شدن به انتخابات 

طلبان با شورای نگهبان به  های اصالح هایي از رایزني بیشتر از گذشته شده است و حاال زمزمه جریان

تواند افق روشني را برای جناح چپ به دنبال داشته  چقدر این مذاکرات مي که ایناما  رسد ميگوش 

وگوها  درمیان گذاشتیم. مازني به این گفت تهران بود که آن را با احمد مازني نمایندهي سؤالباشد 

های سخنگوی  ي شورای نگهبان و البته توئیتاستانبین است اما نقدهایي هم به برخي نیروهای  خوش

 .شورای نگهبان دارد

ان سعه صدر نشان او تاکید دارد دست اصالح طلبان برای بستن لیست خالي نیست اگه شورای نگهب

 :است وگو گفت این مشروح خوانید مي ادامه در چه آن  دهد.

 جا آنتر شده است تا  طلبان با شورای نگهبان این روزها جدی آقای مازنی! ماجرای رایزنی اصالح*

ای داشته است به نظر شما این  كه چند روز پیش آقای عارف با اعضای شورای نگهبان جلسه

 ها چقدر مفید است؟ رایزنی

 طرح هم دهم مجلس ابتدای در جهت همین به و هستم وگو گفت و تعامل طرفدار  من به شدت

 عناصر مجموعه آنکه جز به شود مين حل ما مسائل من نظر به. کردم مطرح را ملي وگوی گفت

قدرت هستند با  بازیگران جزو اسالمي جمهوری نظام درون که یيها آن ویژه به کشور گذارتأثیر

توان به شورای نگهبان اشاره  های موثر اداره کشور مي تعامل داشته باشند. در یکي از حوزه دیگر یک

 .شود ميکرد که اتفاقا از چند جهت جایگاه مهمي محسوب 

شود که این  تأمینهایي که به صورت تاریخي وجود داشت آن بود که اسالمیت قوانین  یکي از دغدغه

مجلس نظارت داشته  برتعدادی از مراجع طراز اول  تا بیني شد موضوع در قانون اساسي مشروطه پیش

رای توسط فقهای منصوب رهبری در شو مسألهمحقق نشد و بعدها این در عمل که این موضوع  باشد

نگهبان صورت گرفت. دغدغه دیگر این بود که قوانین با قانون اساسي مغایرت نداشته باشد که این 

ن دیگر شورای نگهبان موضوع أشد؛ اما ش تأمیندانان شورای نگهبان  موضوع هم از طریق حقوق

نگهبان  هایي آن هم نه درمورد اعضای شورای نظارت بر انتخابات است که در این راستا گاهي شائبه

 .شود ميهای بعدی قرار دارند مطرح  بلکه افرادی که در رده
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 ها خط مشی سیاسی داشته باشند استانشاید برخی نیروهای شورای نگهبان در *

است و از ظرفیت  دفاتری را ایجاد کرده ها استانبه عبارت دیگر شورای نگهبان در شهرها و 

دارای خط و  گیرند مي. گاهي نیروهایي که مورد استفاده قرار کنند ميشان در این مناطق استفاده  نیروهای

 شود تشکیل ميهایي که برای کاندیداها  ممکن است برخي پروندهکه خاصي هستند مشي سیاسي 

 .منصفانه نباشد و جایگاه شورای نگهبان را به عنوان ناظر مورد تنقیص قرار دهد

 تخاباتی مطرح شده استدر دیدار عارف و اعضای شورای نگهبان مسائل ان*

لعکس شورای انگهبان صحبت کنیم یا ب شورای با تریبوني و یا هانرس که آن جای به به همین جهت

به چهره و گفت و گو محور را توصیه   بخواهد پاسخ و توضیح بدهد، دیدارهای چهره ای رسانهنگهبان 

چندباری خودم با آقای  . خوشبختانه در طول چند دیداری که صورت گرفته است مثالکنیم مي

اند؛ اخیرا هم خبردار شدم که دیدارهایي  وگو داشتم و دیگران هم جلساتي را داشته کدخدایي گفت

صورت گرفته است؛ البته من از جزئیات آن خبر ندارم اما مطلع هستم که در دیدار آقای عارف با 

و به گفته ایشان جلسه خوبي  اعضای شورای نگهبان مسائل مرتبط با انتخابات نیز مطرح شده است

 .بوده است

 طلبان داده شده است؟ یعنی قول مساعدتی به اصالح*

 .وگو به این صورت نیست که قول داده شود ادبیات گفت 

 توان گفت جلسات موثر بوده است؟ به صرف یک دیدار یا تعارفات سیاسی كه نمی *

با یک کشور دیگر توافقي  خواهد ميشوری وگو در این سطح نیست که مثال یک ک ببینید ادبیات گفت

که خبر دارم یکسری اصولي تعریف شده است و بر این اصول تاکید شده است که  جا آنبکند اما تا 

 .دهم جزئیات آن را از آقای عارف بپرسید ترجیح مي

وگویی با  مجلس دهم به حقوقدانی آقای كدخدایی رای مثبت داد تا از این طریق باب گفت*

نگهبان باز شود اما اظهار نظرهای سخنگوی شورای نگهبان هیچ نشانی از نرمش برای  شورای

یا شورای نگهبان باشگاه سیاسی  كنیم میفرش قرمز پهن ن شود میوگو ندارد، یا وقتی گفته  گفت

 بست؟ یعنی یک بن …نیست كه مذاكره كند و 
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 این از او های پاسخ بلکه نیست محور گو  و گفت ادبیات های آقای کدخدایي پاسخ کنم ميمن فکر 

 البته. دهد مي پاسخ بابت این از و است شده نگهبان شورای به تعرضي کند مي احساس که است دست

وگو تشکیل  جلسات گفت چنان هم که اینند و نشو فضا این وارد ایشان کنم مي توصیه ایشان به من

ن شورای أرا هم برای انقالب و هم برای ش روشاین  چون کنند وگو مسائل را دنبال  دهند و با گفت

کند  و توئیت مي حضور داردسخنگوی شورای نگهبان در توئیتر  که ایندانم. اصل  تر مي نگهبان مناسب

های  کل امر مبارکي است اما اگر به سمتي برود که این احساس به وجود آید که شورای نگهبان به کل

 .پسندم را نمي شدهروزمره دچار 

طلبان با رد صالحیت گسترده مواجه شوند ممکن است هیچ  خانم موالوردی گفته بود اگر اصالح*

 …د ونلیستی نده

هستند اما این چیزی که ایشان مطرح کردند نظر شخصي ایشان است.  خانم موالوردی شخصي محترم

طلب نداشته باشیم  صالحا یای کاندیدا البته به نظرم منظور ایشان این است که اگر در یک حوزه انتخابیه

 .ممکن است در آن حوزه انتخابیه کاندیدایي معرفي نکنیم

 دهند؟ طلبان در هر شرایطی در تهران لیست می گویید اصالح یعنی شما می *

بله؛ در تهران تعداد قابل توجهي از افراد شناخته شده حضور دارند که در مجالس قبلي یا مجلس فعلي 

 که تعدادی به هستم مطمئن من لذا کردند نام ثبت هستند …های دانشگاهي و  نماینده بودند یا از چهره

هبان با سعه صدر بیشتری یم داشت اما امیدوارم شورای نگخواه کاندیدا حتما دهیم ارائه لیستي بتوانیم

 .لیست خالي نباشدارائه ما برای  ها بپردازد که دست به بررسي صالحیت

 شوک اعتراضات اخیر بر ثبت نام كاندیداها هم اثر گذاشت*

 چپ جریان نام کاندیداهای البته حتي اگر رد صالحیتي هم صورت نگیرد باز با نگاه به وضعیت ثبت

 .های شاخص خیلي استقبال نکردند نیست و شخصیت دان هم دست اصالح طلبان پرچن

گذاشت از جمله بر  تأثیراین نقد وارد است؛ این شوک افزایش قیمت بنزین و اعتراضات بر همه چیز 

نام کنم در عالم تردید بودم و بین  خواستم ثبت ها در انتخابات مجلس؛ یعني خود بنده که مي نامي ثبت

بندی رسیدم  نام بکنم یا نه مردد بودم که در نهایت به این جمع باید ثبتتکلیفم این است که آیا  که این

نویسي نکردند اما در  نام کردم. لذا این موضوع عامل موثری بوده است که افراد در انتخابات نام که ثبت
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ه امکان ارائ شاءهلل اننام کردند افرادی هستند که در طراز اصالحات قرار دارند و  بین کساني که ثبت

 .لیست فراهم خواهد شد

 

 دیماه گزارش داده است و نه از برآورد خسارت/ با حوادث آبان انینه از آمار قربان یمقام چیه

 جبران شود نترنتیاز قطع ا یخسارت ناش

با اشاره به  ن،یوگو با اعتمادآنال مجلس، در گفت يفرهنگ ونیسیتهران و عضو کم ندهینما ،ياحمد مازن

اطالعات  يو شبکه مل يمل نترنتیمربوط به ا اتیگفت: ادب يمل نترنتیشده در مورد ا مباحث مطرح

و... آشنا باشد و فکر  نترانتیا نترنت،یا میباشد که با مفاه رانیدر ا يکس کنم ميشود. فکر ن حیتصح دیبا

فراهم  دیبا نترنتیا يشبکه مل یها رساختیز قتیاست. بلکه در حق نترنتیدر مقابل ا يمل نترنتیکند ا

 يبه نوع دیبا يمل نترنتیا چنین هم. میحل کن يرا از شبکه داخل مانیازهایاز ن يبرخ میشود تا ما بتوان

 .میاستفاده کن يالملل نیب نترنتیاز ا میبتوان تا نترنتیبا ا شتریارتباط ب نهیباشد بر زم یا مقدمه

 کند، يم جادیا تیمردم به اطالعات محدود يدر دسترس يمل نترنتیا شود ميگفته  که ایندرباره  او

مردم به اطالعات شود هم خالف  يدر دسترس تیمحدود جادیکه منجر به ا يداد: هرگونه اقدام حیتوض

د یراستا با نیدر ا کنم ميمصوب مجلس. منتها من فکر  نیاست و هم خالف قوان يقانون اساس

هم  امکیاز مسئوالن با پ ياست و بعض یریپ تیریدر کشور مد تیریشود، چون مد یساز فرهنگ

 ندارند. یيآشنا

آشنا با  ایکه مسئوالن کشور جوان  میبرو يبه سمت دیبا نیکرد: بنابرا دیمجلس تاک ندهینما نیا

. ستیچ نترنتیا دهیشود و متوجه شوند پد جادیا ها آن یبرا يروز باشند تا ادراک مفهوم یها یفناور

 دوررا هم  يقانون اساس يمنطق ممکن است حت نیاست و با ا تیمحدود جادیمنطق ا يبرخمنطق 

 یکه امکان دارد جلو یيمسئوالن و مردم تا جا انیدر م شتریب يآگاه جادیبا ا میتالش کن دیبزنند. ما با

 .میرین رفتار ناپسند را بگآ

 يماه گفت: دولت از خسارت ناش آبان یها يدر ناآرام نترنتیاز قطع ا يبا اشاره به خسارت ناش يمازن

گزارش داده و  ریحوادث اخ انینه از آمار قربان يمقام چیاعالم نکرده است. ه یبرآورد نترنتیاز قطع ا

آل  دیگو يم يکی کند؛ يم لیاز ظن خود تحل يخسارت را هم هر کس نیا تینه از برآورد خسارت. ماه
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طلبان  اصالح دیگو يم يکیبود،  لیاسرائ دیگو يم يکیبود،  کایآمر دیگو يم يکیکار را کرد،  نیسعود ا

 بودند و...

 ریعلت از وز نیاند، به هم ماه به ما نداده از خسارت حوادث آبان يقیادامه داد: تاکنون گزارش دق او

 پاسخ دهد. ندگانیتا در مجلس حاضر شود و به پرسش نما میکشور خواست

 جادیشده است که ا میتقد سهیرئ و به هیأت هیته يطرح سینو شی: پعنوان کرد دیام ونیعضو فراکس نیا

و مصوبه مجلس را داشته  ردیبا مجوز مجلس صورت گ دیحتماً با نترنتیا یبرا تیهرگونه محدود

 يروان تینطرح ام نیو ا شود ميآرامش برقرار  یادیطرح تا حد ز نیا بیبا تصو رسد ميباشد. به نظر 

 .کند يم تأمینجامعه را 

ماه گفت:  در حوادث آبان نترنتیاز قطع ا يخسارت ناش زانیبر لزوم مشخص شدن م دیبا تاک يمازن

 زانیدر خصوص م يارتباطات، اطالعات ریبه خصوص وز ربط، یاست که مقامات ذ نیدرخواستم ا

 برانج نترنتیاز قطع ا يخسارت ناش دیقرار دهد. با ندگانینما اریدر اخت نترنتیاز قطع ا يخسارت ناش

که  يمالک جان و مال و امکانات مردم باشد و هر وقت به هر شکل تیکه حاکم ستین طور اینشود. 

دولت باشد و  اراتیخواست تعرض کند و به مردم خسارت وارد کند. چه عامل خسارت خارج از اخت

 خسارات جبران شود. دیداده باشد، با انجامکار را  نیا -تیدولت به مفهوم حاکم -چه دولت

 شود مي تأمین تیشان توسط حاکم مال و جان تیامن که این دیگفت: به هر حال مردم به ام انیدر پا او

شود. خسارت واردشده به مردم در حوادث  تأمینخسارت مردم برآورد و  دی. حتماً باکنند مي يزندگ

 د.بر گردن خود نگه دار دیاست که حکومت نبا يالناس ماه حق آبان

 

 ستیطلبان ن حرف اصالح «كنیم میدر انتخابات شركت ن»

 يوگو با خبرنگار پارلمان در گفت ياسالم یتهران در مجلس شورا ندهینما ياالسالم احمد مازن حجت

در »اعالم کرده باشد که  يطلب اصالح چیکه ه ام دهیبنده تاکنون نشن“ که این انیبا ب م،یتسن یخبرگزار

 یتفکر برانداز ومشکل دارند  ياسالم یکه با جمهور یگفت: افراد ،«”کنیم ميشرکت ن يانتخابات آت

حرف  «کنیم ميدر انتخابات شرکت ن» که این ،«کنیم ميدر انتخابات شرکت ن» ندیگو يدارند م

 .ستیطلبان ن اصالح
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به اصل  يطلب اصالح یها افزود: همه گروه ست،یطلبان ن شعار اصالح یرأ يب یرأ که اینبا ابراز  یو

در روش مشارکت در انتخابات وجود دارد  يیها مشارکت مردم در انتخابات معتقد هستند، منتها بحث

 دییتأ ِرو شیپ تانتخابا یطلب برا اصالح یداهایها کاند است که در همه حوزه نیموارد ا نیاز ا يکیکه 

 انتخابات باز باشد. یبرا زیگروه ن نیشوند تا دست ا تیصالح

نشوند  تیصالح دییطلبان تأ اصالح یداهایکاند يکرد: اگر تمام حیمجلس تصر يفرهنگ ونیسیکم عضو

ها ائتالف کنند و اگر قرار به ائتالف باشد  گروه ریطلبان با سا مانند مجلس دهم نخواهد بود که اصالح به

 مجلس خواهد بود. بیپس از انتخابات و مشخص شدن ترک

طلبان،  اصالح يعال یکه بنده از شورا يکرد: استنباط حیتصر يحزب اعتماد مل یمرکز یشورا عضو

است که در انتخابات شرکت  نیطلبان دارم ا اصالح ياسیمبارز و احزاب و تشکل س ونیمجمع روحان

 .میندار یصندوق رأ یجز مشارکت مردم پا ياصالح امور جامعه راه یالبته برا میکن

 يستیطلبان ل اصالح یها در حوزه ِرو شیاگر در انتخابات پمردم تهران در مجلس اظهار داشت:  ندهینما

 عمل خواهند کرد و خودشان در صحنه حضور خواهند داشت. اریاخت به نداشته باشند آتش

 

 

 ها نامحرم دانستن مردم است هیعامل بروز گال

جماران  هیریتحر لکه در مح ياحمد مازن خبرنگار جماران با حجت االسالم یشروح گفت و گوم

 :دیخوان يبرگزار شد را در ادامه م

 میخواست يگذرد، م يو اعتراضات بعد از آن م نیبنز متیق شیروز از افزا 4۰حدود  که اینتوجه به  با

 .دییما بگو یآبان ماه را برا عیاز وقا لتانیتحل

گردد  يوجه آن بر م کیاست.  يچند وجه دهیپد کیاعتراضات آبان ماه  مسألهاست که  نیا تیواقع

مختلف مردم دارند. به هر حال، هنرمندان، استادان  یکه قشرها یيها و شکوه ها هیبه مجموعه گال

مختلف  یهاکارگران، کارمندان، کاسبان، زنان، دختران، جوانان، قشر ون،یروحان ان،یدانشگاه، دانشجو

 نسبت به وضع موجود گله مند هستند. يمردم به نوع
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در  نیبنز متیق شیاز جنس افزا یي. اتفاق هاشود ميپوست شهر به شدت احساس  ریها ز هیگال نیا

 96ماه سال  یدر د گر،ید يدر شکل دیشا ن،یاعتراض ها است. مشابه ا نیظهور و بروز ا نهیزم قتیحق

 .میاعتراض ها باز هم داشته باش لیقب نیاتفاق افتاد؛ و ممکن است از ا

 ن،یبنز متیق یسه برابر شیاز افزا يتینارضا نیدر ع ه،یقض نیکنم عامل ظهور و بروز ا يفکر م من

مردم از نحوه رفتار و نامحرم دانستن خودشان از  يباشد، آزردگ نیبنز متیق شیافزا که ایناز  شیب

شد،  يقوه اتخاذ و اعالم م کی يحت ایوزارتخانه و  کی هیاز ناح میتصم نیمسئوالن است. اگر ا هیناح

ابالغ شد و شکل  میتصم نیسه قوه ا یقدر گله مند نبودند. اما تحت عنوان رؤسا نیمردم ا دیشا

 بود که مردم انتظار آن را نداشتند. یبه گونه ا میتصم نیا یاجرا

را گران  نیبنز متیتومان ق ۲۰۰خواست  ياگر م يدولت حت میگو يموافق بودند. من م میگو ينم

 ای يعنیداد.  يم انجامکار را  نیا دیبا مایکرد. صدا و س ياه با مردم گفت و گو  مسه م دیکند، اقال با

 انجامکار را  نیاشد که  يم فیتکل سازمان نیبه ا ایشد و  ياتخاذ م میتصم نیا سازمان نیدر ا دیبا

شد و در  يکردند، در مجلس بحث م يکردند، موافق و مخالف بحث م يدهد. رسانه ها گفت و گو م

 شد. يم يکارشناس یها بحث ها شیهما

آن را کامال  نهیو محل هز یانرژ یحامل ها متیق شیبرنامه ششم توسعه افزا ۳9در ماده  مجلس

 يسنوات یموضوع را در بودجه ها نیا دیاست که دولت با نیبرنامه ششم ا دیمشخص کرد. اما تأک

آورد و  ينم يسنوات یموضوع را در بودجه ها نیشد، دولت ا بیکه برنامه ششم تصو ي. از زماناوردیب

 را مطرح کند. مسأله نیطرح ا کیخواست خود مجلس در قالب  يم يبه نوع

موافق بودند، من  ایمختلف مردم مخالف  یقشرها ایموافق بود،  ایهر صورت، اگر مجلس مخالف  در

اتفاق افتاد، ما چند برابر  جا ایناست. آن چه در  یپنهان کار نهیاز هز شیب تیشفاف دهیکنم فا يفکر م

 ياگر شفاف و صادقانه با مردم حرف م يعنی. میرا پرداخت کرد یپنهان کار یها نهیهز ت،یشفاف نهیهز

 نیمردم سخت بود؛ الاقل ا یاگر برا يحت م،یده شیرا افزا نیبنز متیق دیبا يلیکه به چه دال میزد

 دادند. يرا از موضع کرامت پاسخ م میتکر نیدادند؛ ا ياحترام را پاسخ محترمانه م

که بر باد  یا هیسرما که این یتر از اصل موضوع بود. برا نیکنم که نوع اجرا به مراتب سنگ يفکر م من

 تیمردم و حاکم نیقرار گرفت، اعتماد ب يحرمت يکه مورد ب یا هیبود. سرما ياجتماع هیرفت، سرما

 یرابطه اقتصاد گر. استین یگذار متیقابل ق ها اینبود.  یمعنو هیسرما د،ید بیکه آس یا هیبود. سرما
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 يلیباشد، اما اعتماد باشد و عشق و احترام حاکم باشد، خ طیشرا نیخانواده در بدتر کیدو عضو  نیب

 .ندیآ يشان کنار م راحت با مشکالت

 یبا مختصر درآمد یاتاق کوچک اجاره ا کیدر  ،يزندگ یابتدا یاز خانواده ها در سال ها یاریبس

 یسرشار از عشق و محبت است. اما ممکن است در جامعه ما افراد يزندگ نیکنند؛ اما ا يم يزندگ

حاکم  ادهخانو یاعضا نیاعتماد ب يامکانات را داشته باشند ول ریو سا نیخانه، ماش نیباشند که بهتر

 گفت و گو محور نباشد. ها آننباشد و رابطه 

 تیحاکم ایو مردم  هیدولت و مردم، مجلس و مردم، قوه قضائ نیب يعنیرا به سطح جامعه،  مسأله نیمه

خاطر مردم شده،  يکه مردم را آزار داده و موجب آزردگ یا مسأله جا این. به نظر من دیاوریو مردم ب

 است که اصال با مردم صحبت نشده است. مسأله نیا

 ياطالع رسان ایخبر لو رفت  میاجرا کن میخواست يم ياست که در گذشته وقت نیو استداللشان ا لیتحل

نداشتند که  نیها بنز نیها شد و پمپ بنز نیدر مقابل پمپ بنز يو بعد منجر به صفوف طوالن میکرد

 میاز مردم صورت گرفت را تعم يبخش هیاز ناح ياگر حرکت يعنیآمد.  شیپ يکنند و مشکالت عیتوز

کار را  نیشوک ا کیو وارد کردن  یبا پنهان کار دیبه مردم اعتماد کرد و با شود مين که ایندادند به 

 يو دو نرخ یبند هیبدهند و سهم شیباره سه برابر افزا کیداشت  يچه لزوم که این ضمن .میاجرا کن

 کنند؟!

 بودجه بود. یبه خاطر کسر دیشا* 

 بود. ها آن هیتوج نی. امیبده ریپذ بینفر اقشار آس ونیلیم 6۰به  میخواه ميگفتند کل درآمد آن را  نه؛

از راه  يکی. میداشت که مشکل بودجه دار دیخود تأک ریاخ یها ياز سخنران يکیدر  یریجهانگ یآقا*

 بود. نیو بنز یانرژ یحامل ها متیق شیرا جبران کند، افزا یکسر نیتوانست ا يکه م یيها

کشور، انقالب و رهبرشان جان هم دادند.  یو مردم برا میهشت سال دوره جنگ را پشت سر گذاشت ما

! هم جنگ م؟ی! مگر تحت فشار نبودم؟ینبود میمگر آن زمان دولت مشکل بودجه نداشت؟! مگر ما تحر

 در. میداد يترور م دیشه کیداخل کشور هم هر روز  م؛یداشت ياسیو س یو هم جنگ اقتصاد ينظام

گوش فلک را  تیو صداقت بود. امروز شعار شفاف تیشفاف که این یکردند. برا يمردم همراه طیآن شرا

رفتار  گریجور د میتوانست ي. ما ممیطور عمل کرد نیحساس، ا یاز برهه ها يکیکر کرده اما در عمل، 

 .میکن
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از  شیب ر،یمس نیکه در ادامه ا م؛یریتجربه درس بگ نیاز ا دیاست که ما با نیا هینکته مهم قض ن،یا بنابر

را هم به صورت  ازهاین م؛یبا مردم برخورد نکن تیبا عدم شفاف نیاز ا شیو ب مینکن یپنهان کار نیا

خواهند کرد.  مکحل مشکل ک یصورت، خود مردم برا نی. در امیبگذار انیبا مردم در م يواقع

 یبه قدرت ها ياز مردم ندارد. چون متک ریغ یپشتوانه ا چیبعد از خداوند متعال، ه ،ياسالم یجمهور

که  يمانیاست؛ به اضافه ا ينید یباورها ياسالم یجمهور ياصل هیسرما ست،ین يو غرب يشرق يخارج

با مردم  دیبا نیاند. مسئول ادهد دینظام و استمرار آن شه نیا سیتأس یاست که برا يدر دل مردم عاشق

 با مردم. تیو هم حاکم تیهم مردم با حاکم م؛یبا هم روراست باش دیروراست باشند. همه ما با

 در اعتراضات آبان ماه شرکت کردند؟ یينظر شما چه قشرها به*

 یکردند، قشر دایکه در اعتراضات حضور پ یقشر نیبرجسته تر ينظر من همه جور آدم بودند. ول به

 يعنیدهند.  يرا از دست م شانیهمه داشته ها نیبنز متیق شیافزا هیبودند که احساس کردند از ناح

مشغول  اربه کار حمل ب ایکرد  يم يمسافرکش متیارزان ق نیماش کی ایکه با موتور، وانت بار  يکس

 گریبرد، احساس کرد که د يم شیخودش را پ يبود و زندگ يمتک يهزار تومان نیبنز نیبود و به ا

بخش  ها این. دید يخودش را بر باد رفته م هیها و سرما از دست دادن ندارد و همه داشته یبرا یزیچ

 بودند. نیمعترض ياصل

 میمستق تأثیر ها آن نهیدرآمد و هز ،يکار در زندگ نیاحساس کردند که ا يمردم هم هر کدام به نوع هیبق

قائل  کیاعتراض و اغتشاش تفک نیب دی. البته حتما باوستندیاعتراض پ نیهم به ا ها آنگذارد؛  يم

مردم را  يمنطقو  يعیکه بر موج اعتراض به حق مردم سوار شدند و اعتراض طب یي. موج سوارهامیشو

به حساب مردم  دیرا متوجه مردم و نظام کردند را نبا یتر نیسنگ یها نهیراهه بردند و هز يبه ب

از  شیب میگفت يملت آغشته است. ما در گذشته م نیکه دستشان تا آرنج به خون ا يکسان يعنی. میاوریب

از ترور  م؛یترور دار دیشههزار  ۲۰از  شیکه من دارم، ما ب یآمار نیبر اساس آخر يهزار ول ۱۷

 .میهست سمیترور انیاز قربان يکیخلق و اشرار شرق کشور. ما  انیتا کومله و دموکرات و فدائ نیمنافق

که از  یخاندان پهلو گریمهربان تر از مادر شدند. از طرف د هیدا استاند نیمنافق در ا یها ستیترور

کار آورد  یرو سیخاندان بود را انگل نیرضا خان که مؤسس ا يعنینداشتند.  يرانیصبغه ا چیاساس ه

خواستند مجددا او را برگردانند. اکنون  يهم م ۵۷سر کار آورد و سال  کایو آمر سیو محمدرضا را انگل

که در ذات سلطنت و استبداد اصال  يمهربان تر از مادر شده است. در حال هیخاندان دا نیپس مانده ا

قرار  تأثیرتحت  یشده اند. ممکن است افراد رانیمردم ا یآزاد یمناد ها این ست،ین یآزاد یرنگ و بو
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هم جزو اعداد  ها اینکنند که  القاکنند  يم جادیا یمجاز یکه در فضا یيوزهاین کیف ایو  رندیبگ

 بر موج سوار شده اند. ها اینهستند. نه؛ 

 یدرون جمهور یها جریانکه در داخل کشور و جزو  يتأسف بخورم به حال کسان دیمن با اما*

چرا موج  ها اینکنند.  يم یهستند و موج سوار ياسالم یجمهور يقانون اساس لیهستند و ذ ياسالم

 کشند؟ يرا به آتش م هیصریدستمال ق کی یکنند و برا يم یسوار

از تفکر انجمن  يقیداعش گونه داخل کشور، که تلف کالیراد جریانکنم که امروز  ياحساس م من

برانداز خائن به وطن در خارج از  جریاندر داخل کشور است و  يچیلبه ق کیو داعش است،  هیحجت

 يمپول  اهویاز پمئو و نتان ها اینخلق و سلطنت طلبان، که همه  نیها تا مجاهد ستیکشور، از کمون

عناصر  گریداخل و لبه د یها کالیراد يچیلبه ق کی يعنیهستند.  يچیق گریکنند، لبه د يو کار م رندیگ

 يشوند و حرکت اصالح يفاسد خارج از کشور، بر موج اعتراض به حق مردم سوار شدند و سوار م

 خودشان قرار دهند. الیام یبرا یا لهیند وسخواه ميرا  يمردم

نظام اهداف  خودشان را دنبال  رییو تغ یرا هدف قرار داده اند که با برانداز ياسالم یکل جمهور ها آن

ها و  یکنند با طرح ناکارآمد يهم خانه ملت را ابتدا هدف قرار داده اند و فکر م ها اینکنند.  يم

مردم سوار  کالتبر موج اعتراضات و مش توانند يچند سال اتفاق افتاد، م نیا يکه در ط يمشکالت

هشت سال کشور را با قهقرا مواجه کرده بود را به شکل  يکه ط يو انحراف يتند افراط جریانشوند و 

 دوباره برگردانند. یتر حیتندتر و وق

 یکنند، به جا يبرخورد انفعال 9۸بار گفته ام که اگر مردم آگاه نباشند و با انتخابات دوم اسفند  کی من

 نیرسد. هم يکفت و کوب به گوش م یبه گوش برسد، صدا "گفت و گو" یاز مجلس صدا که این

 يعنیاست.  «؟یيکجا اخوفیل»که بر موج اعتراض مردم در داخل سوار شده اند  یمنطق افراد اآلن

رود.  ينم اخوفیمردم اعتقاد داشته باشد سراغ ل یو رأ يبه خانه ملت، دموکراس یکه ذره ا يکس

 کرد. رانیخانه ملت را به توپ بست و و دیبا که این يعنی اخوفیل

 یکند. مجلس شورا يم نیتوه ياسالم یزند و به مجلس شورا يم ادیمنبر فر یباال یيآقا چنین هم

 ریکه بعد از حادثه هفتم ت میرکن نظام است. ما در دوره اول شاهد بود ینتر مهم یبعد از رهبر ،ياسالم

که  یيآوارها ریزو مجروح از  بیمارستانبا لباس  فتدیمجلس از نصاب ن که این یبرا ندگانیاز نما يبخش

کرده بودند به مجلس آمدند تا مجلس عدد داشته باشد و بتوانند آن را اداره  جادیمنافق ا یها ستیترور
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 یمجلس شورا دینبا يکس يول م؛ی. ممکن است بد عمل کرده باشمیکنند. ما وارث آن مجلس هست

 کند. نیو توه ریرا تحق يماسال

حرمت و کرامت  که ایناست که مردم آزرده هستند از  ياعتراضات مردم، موج اعتراضات به حق موج

موقع آدم  کی يعنیغم نان و هم غم نام بخورند.  دیهم با که ایننشده و آزرده هستند از  تیرعا ها آن

 به مردم شد. ياحترام يب نینام، عزت و کرامت دارد. ا ينان ندارد ول

 ها اینسال است که  4۰«. است نیا عتشیطب یاقتضا»چون  میداشت یخارج کشور انتظار موج سوار از

شش ماه  گر،یماه د کیفردا، پس فردا،  ندیگو يکنند و هر روز هم م يتالش م ياسالم یجمهور هیعل

 چراغگفتند شب  يموقع م کی. دیده انجام دیکار جد کی ندیگو ي. هر دفعه هم مشود ميتمام  گرید

گفتند فالن  يموقع هم م کیو  دیگفتند برف پاک کن ها را باز کن يموقع م کی د،یها را خاموش کن

 یبریو انقالب سا یمجاز یفضا اآلنشد.  ينم دهیاصال د يمدل نیا ی. حرکت هادیمدل لباس بپوش

 عتشانیطب یقتضااز راه ا ها آنداشته باشند.  تیفعال شتریهم فعال باشند و ب وزهاین کیباعث شده که ف

موج  نیبخواهند بر ا يداخل کالیراد یها جریاناز داخل انتظار نبود که  يکنند. ول يها را م يدشمن نیا

 کنند. یکه مردم دارند موج سوار یيها هیشده و گال ختهیکه ر یيسوار شوند و از خون ها

 انتخابات اسفند ماه باشد. یاستفاده برا یموج سوار نیاز ا ها آنهدف  دیشا*

کنند که  يمطرح م يموقع ثبت نام در انتخابات به شکل ونیزیرا در تلو یيآقا ياست. وقت نیهم اتفاقا

 خواهد ميشده که  استیوارد عرصه س يژنرال نظام کینجات آلمان آمده و انگار  یبرا تلریانگار ه

 یرأ مردم، ها این که این يعنی ،«یيکجا اخوفیل» ندیگو يهم م گریکشور را نجات دهد و از طرف د

ابزار سوار  نیکنند و بر ا لیتبد یند به ابزارخواه ميمردم را  یها هیمردم، اعتراضات به حق مردم و گال

اند که حرف تازه  دهیتازه از راه نرس ها اینشوند و سوار قدرت شوند و به هدف خودشان برسند. البته 

 شناخته شده است. ها این. سوابق، رفتار و منطق داشته باشند یا

 يم یتأثیرامر چه  نی. اشود مي ياجتماع هیباعث بر باد رفتن سرما تیکه عدم شفاف دیاشاره داشت شما*

 مردم، که نمود آن شرکت در انتخابات است، داشته باشد؟ ياسیتواند بر مشارکت س

. با شما خوب رفتار نشده است. حق شما دیآزرده باش دیکه حق دار میگو يم رانیا زیبه مردم عز من

را  يو اجتماع یبرنامه اقتصاد کینبود که  نینشود. حق شما ا تینبود که کرامت و عزت شما رعا نیا
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را  نیبا شما گفت و گو کنند ا که اینبدون  اورند؛یشما به اجرا در ب ندگانیبدون مشورت با شما و نما

 مطرح کنند.

جز  يشکستن بن بست ها راه ی. مردم برادیبشکن دیکه بن بست ها را شما با میم بگوخواه ميمن  اما

را نگه نداشته، با انتخابات و رفتار  ها آندر کشور حرمت  یانتخابات ندارند. اگر احساس کردند تفکر

 نیمنجر  به ا يتفاوت يوجود ندارد. ب یگریراه د چیه ن،یاز ا ریکنند. غ یتفکر را منزو نیا يمدن

داند و امروز موج  يم ينتیمردم را ز یمردم ندارد و رأ یکه اساسا اعتقاد به رأ یخواهد شد که تفکر

 کند. دایمجال بروز پ رد،یبگ یاز مردم رأ خواهد ميکند و  يم یسوار

س عقل را بر احسا دیکنم با يمن فکر م يطیشرا نیمردم به حق است. اما در چن یها هیو گال يآزردگ

و  میهمان مقدار را استفاده کن دیما باز باشد، با یکه رو دیام یاز کور سو یو هر مقدار میحاکم کن

 يانتخابات، خشونت و دو قطب یشود. چون آن سو دهیفضا به سمت خشونت کش نیاز ا شیب مینگذار

شکل گرفته  يخطرناک يدو قطب اآلنشود.  تیکنم در جامعه تقو يم ينیب شیاست که من پ يخطرناک

پاسخ رفتار توأم با  ،يمردم با رفتار مدن تی. اما اگر اکثرستندیهمراه ن يدو قطب نیمردم با ا تیکه اکثر

 تیحتما حاکم يتفاوت يب نیا يپاسخ دهند، خروج يتفاوت يرا ندهند و بخواهند با قهر و ب ياحترام يب

 که به کرامت انسان ها احترام بگذارد، نخواهد بود. يجریان

 

 میدیجنگ یبا داعش م رازیتهران و ش یها ابانیدر خ دینبود با یمانیاگر سردار سل

مردم تهران در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار  ندهیو نما يفرهنگ ونیسیعضو کم «ياحمد مازن»

را  زیگفت: شهادت سردار عز "يمانیسردار سپهبد سل دیشه یها يژگیو"برنا در ارتباط با  ياسیس

 تیشخص کی يمانیها قرار داشت. سل یفراتر از دسته بند يمانیکنم، قاسم سل يعرض م تیتسل

کرد.  يفکر م يجهان یو اسالم در عرصه ها تیاست، او به انسان يالملل نیو ب يفرامل ،يفراجناح

 او مانع رشد تضادها بود. ریو تدب يمانیاخالق، منش سردار سل ت،یشخص

 لهیکه در صدر انقالب به وس يبزرگان م،یدیرا مکرر د ياتفاقات نیکشورمان چن خیادامه داد: در تار او

داشتند، مانند  يمانیاز جنس قاسم سل یيها يژگیو ها آن. دندیآدم کش به شهادت رس یها ستیترور

ترورشان ناموفق  که یيها تیشخص يبرخ ينژاد و حت يهاشم دیشه ب،یاهلل دستغ تیآ ،ياهلل بهشت تیآ
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افراد عامل وحدت در  نیباهنر. ا دیو شه یيرجا دیشه ،ياهلل هاشم تیآ ،یاهلل خامنه ا تیآ بود، مثل

 را از سر راه، بردارند. ها آندادند که  يم انجامجامعه بودند و دشمنان همه تالش خود را 

که  چنان آنگفت و  يسخن م دیشیاند يکه م آنچنان يمانیقاسم سل دیشه"جمله که  نیا انیباب يمازن

مخلص و باصفا بود در ذات، رفتار و چهره او اخالص  يمانیگفت: سردار سل "کرد يعمل م دیفهم يم

 شد.  يم دهیداشت، د دیدر اعتقاد و توح شهیکه ر يگانگیو 

که در  ياسیو س يداشت و مشاوره نظام رانیکه در خارج از ا يتیریبا مد يمانیکرد: قاسم سل انیب او

کشورها به زانو در  نیرا در ا سمیکرد، ترور يمنطقه ارائه م یا و ارتش هاه خارج به دولت و ملت

در خارج از کشور نبود  يمانیسل ریمنطقه شد. اگر تدب یدر کشورها سمیآورد و موجب شکست ترور

 يم سمیبا ترور دیبا رازیتهران، مشهد، اصفهان و ش یها ابانیکشور بلکه در خ يگینه تنها در همسا

 تا پشت درب پارلمان آمد. سمیترور م،یو البته شاهد بود میدیجنگ

که همراه و  یزیدر کنار سرداران و سربازان عز يمانیمجلس گفت: قاسم سل يفرهنگ ونیسیکم عضو

 ریو تدب تیریدر کنار مد يمانیکردند. رفتار سل یریبه کشور جلوگ سمیهم فکر او بودند از حضور ترور

بود و  مدهآما  یمتحده تا کنار مرزها االتیداشت، ا یيکشور نقش مکمل و هم افزا يپلماسیدستگاه د

ها در مرزها  یيکایکرد و اجازه نداد، امر تیریهدف مد یرا در خود کشورها دیتهد نیا ،يمانیسل

 احساس قدرت کنند. 

شعارها از  نیا "هیدشمن در چه فکر هیپر از بهشت رانیا" میداد يگفت: در صدر انقالب شعار م او

توان  ينم يخالء را به سادگ نیا  يها درست است ول يمانیها و قاسم سل يجهت ادامه دادن راه بهشت

ادامه راه  راست. کار ما د يو همراه با اخالص تکرار نشدن یمعنو زما،یکار تیآن شخص رایپر کرد ز

 .میباش نیاطیو مراقب نفوذ ش میوحدت راحفظ کن م،یمصمم باش دیسخت است با يمانیسردار سل

که  یرهبر ریکرد: تعب انیب تیجنا نیدر خصوص  ا رانیخود از واکنش ا لیمردم تهران در تحل ندهینما

 یروهاین ،یباشد. رهبر دی، اساس واکنش با«بداند دوره بزن در رو گذشته است کایمرآ»دند، وفرم

خون به  نیااحقاق حق  یها برا تیاز همه ظرف رانیمجلس و دولت ا ران،یا يپلماسیمسلح، دستگاه د

 .کنند مياستفاده  ختهیر ناحق

. میا ترور داده دیهزار شه ستیاز ب شیمار در طول چهل سال گذشته بآادامه داد: براساس اطالعات و  او

به شهادت  یاستکبار یوابسته به قدرت ها یمله، اشرار و گروه هاوک ن،یکه به دست منافق يکسان
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و  تگریهدا رمبارزه با داعش، النصره و القاعده حضو يدر خط مقدم فرمانده يمانی. قاسم سلدندیرس

ضد  نها است که فرمانده نیدر ا رانیمضاعف ا تیاست. مظلوم سمیترور يقربان رانیموثر داشت. ا

 کای. امررسانند يها به شهادت م یيکایمرآبه دست  سمیکشورمان را به نام مبارزه با ترور سمیترور

ها، رفتار  يمانیقاسم سل لبا امثا سمیبوجود اورنده داعش و القاعده است اما به نام مبارزه با ترور

 زین یو رسانه ا يبه لحاظ فرهنگ دیبا ياسیو س يداد. در کنار هر نوع انتقام نظام انجامناجوانمردانه 

 .ردیقرار بگ ران،یا تیمظلوم جریاندر  ایدن يافکار عموم

 

 

 در واكنش به اظهارات تفرقه افکنانه یمازن تییتو

شوم که  يسخن امام را متذکر م نیاست. ا ختنیدشمن ر ابیسخنان تفرقه افکنانه آب به آس انیب امروز

 "دیبکش کایبر سر آمر دیدار ادیهر چه فر"

 

 

 ستین کایاز آمر ییانتقام نها رانی/ اقدام ا میندار یخط قرمز چیدر دفاع از كشور ه

و تنها  میندار یخط قرمز چیگفت: در دفاع از کشور ه ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

خط  نیملت ما است و در دفاع از ا های مسلح و ارزش یروهایو ن رانیا يارض تیخط قرمز ما تمام

 ندارد. ياالسد فرق نیع گاهیو پا ویتالو زیقرمزمان ن

 نیع گاهیسپاه پاسداران به پا یشده از سو انجام اتیبا اشاره به عمل منایدرگفت و گو با ا يمازن احمد

اظهار کرد: همان گونه که در دوران هشت سال دفاع  يمانیاالسد در واکنش به شهادت سپهبد سل

عزت ملت  و تیاالسد از حاکم نیع اتیدر عمل ياسالم یجمهور زیامروز ن میمقدس از خود دفاع کرد

 يستیاقدام ترور کیدست به  کایجمهور آمر سییر تیرسما با مسئول انیکائیآمر رایدفاع کرد ز رانیا

 ما محفوظ بود. یرو حق انتقام برا نیزدند و از هم

 نیمختار و تواب یو به رهبر امام حسین)ع( يبه خونخواه انیعیش زیافزود: در حماسه عاشورا ن یو

برافراشته  امام حسین)ع(قاتالن اباعبداهلل )ع( را به قتل رساندند اما هنوز پرچم سرخ بر گنبد  يتمام

هم  يمانیاست که انتقام خون امام هنوز گرفته نشده است؛  سردار سل نیا یبه معنا نیاست و ا
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برافراشته  شهیمو قطعا پرچم سرخ انتقام بر مزار او تا ه شود ميشناخته  مسیمبارزه با ترور یدالشهدایس

 نبوده است و انتقام ادامه خواهد داشت. کایاز  آمر یيانتقام نها رانیاقدام ا نیاست و ا

 میخردانه تصم يها ب یيکایاست که آمر دیکرد: ام دیتاک ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

ضرر  کایبا آمر یدر صورت همکار زیمنطقه ن یندهند و کشورها انجام یگرینکنند و اقدام د یریگ

 خواهند کرد.

 يارض تیو تنها خط قرمز ما تمام میندار یخط قرمز چیخاطرنشان کرد: در دفاع از کشور ه يمازن

 نیع گاهیو پا ویتالو زیخط قرمزمان ن نیملت است و در دفاع از ا یمسلح و ارزش ها یروهایو ن رانیا

 ندارد. ياالسد فرق

 

رنگ آرامش  کایتا زمان مرگ ترامپ همراه او خواهد بود و آمر یمانیاسالم سل دیخون سردار رش

 دیرا نخواهد د

گفت: با  يمانیخانه ملت، در مورد شهادت سردار سل یوگو با خبرنگار خبرگزار در گفت  ياحمد مازن

از طرف  يترامپ منتظر عکس العمل کا،یتوسط آمر  يمانیترور ناجوانمردانه سردار سپهبد قاسم سل

 داشت. خواهد يدر پ ينیترامپ عواقب سنگ دهیاقدام نسنج نیاست، ا رانیا

 سیرئ یاز سو یمتعدد داتیافزود: تهد و پردیس راناتیشم ، اسالمشهر،یمردم تهران، ر ندهینما

 يخیو تار ياماکن فرهنگ یکشور تا نابود ياتینقطه ح ۵۲از حمله به  شود ميمنتشر  کایجمهور آمر

 يترامپ است، چرا اماکن فرهنگ دهیبابت عملکرد نسنج رانیا ياز رعب و وحشت تالف حاکيکه  رانیا

 سیو بدون اصالت بودن ترامپ رئ يفرهنگ يقرار گرفته است؟ ب کایمورد توجه آمر رانیا يخیو تار

 .شود ميمحسوب  داتیگونه تهد نیعامل ا کایجمهور آمر

به  يرانیکه فرهنگ و اصالت هزاران ساله ا دهد ينشان م ترامپ دیتهد نیکرد: ا دیدر ادامه تاک يمازن

محسوب  يابرقدرت و استکبار جهان هیعل یدیاست که امروز تهد انیشهره و زبانزد جهان یقدر

 نیب نیباشند، در ا ها نیبهتر توانند يها م اند که در همه حوزه ثابت کرده خیدر طول تار انیرانیا ،شود مي

 کند يکه دارد احساس م ياست ترامپ در کنار افکار پوچ يرانیاز فرهنگ و هنر ا يبخش يخیاماکن تار

 .زند يم انیرانیا شهیبه ر شهینابود کند ت را انیرانیا ينقاط فرهنگ نیاگر ا
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ت گرفته از أو ساخته دست بشر است که نش انیرانیا شهیحاصل فکر و اند يخیادامه داد: اماکن تار یو

و شهادت  ثاریا ،يوطن پرست ،يجهاد، نوع دوست چون هم يیها است که خصلت رانىیا تیفرهنگ عقالن

سردار  شهادتو  میکرد تیرو نهیرا به ع ها آن ریدر چند سال اخ آورد، يبه جوش م انیرانیرا در خون ا

 نشان داد. انیرا به جهان انیرانیا انیفرهنگ شهادت و وحدت م گریبار د يمانیسل

 يکه دم از شعار صلح و دوست يدر زمان کایآمر يکرد: جنگ طلب حیتصر يفرهنگ ونیسیکم عضو

شهره  یگر يو وحش يراخالقیغ یها که در خصلت یکشور کایآمر ست،یدور از انتظار نبوده و ن زند يم

 رانیکشور ا يخیو تار ياماکن فرهنگ بیبر تخر يمتعدد خود مبن یدهایاست؛ امروزه با تهد انیجهان

 .دهد يخود را نشان م یگر يو وحش یگر  داعش یخو

تا زمان مرگ  يمانیاسالم حاج قاسم سل دیشد: خون سردار رش ادآوریمردم در مجلس دهم  ندهینما

بعد از  یگونه که سلمان رشد همان د،یرنگ آرامش را نخواهد د کایهمراه ترامپ خواهد بود و آمر

حمل کند؛ شهادت سردار سپهبد را ت یخفت بار ياهانت به کتاب خدا و رسول خدا مجبور شد زندگ

 ترامپ خواهد بود. يتمام زندگ یوحشتناک برا يکابوس يمانیسل قاسم

فرهنگ  است،یدارد سخن گفتن از س يو داعش گونه يوحش استیکه س يکس یکرد: برا حیتصر يمازن

نبوده  بندیپا يالملل نیقانون، منطق و معاهده ب چیبه ه کایآمر يجمهور کنون سیاست؛ رئ دهیفا يو هنر ب

 م؛یندار يدشمن کایمرحرکت خود را از ترامپ جدا کنند، ما با مردم آ ریمس کایملت آمر دوارمیاست؛ ام

 شده است. يباعث اعتراضات جهان کایجمهور آمر سیاشتباه رئ یها سیاست

معاهده  نیا نیبه قوان يتوجه يو ب کایتوسط آمر« برجام»پا گذاشتن  ریدر ادامه افزود: با ز یو

نبوده و نخواهد  بندیپا يقانون چیو به ه ستینشان داد که قابل اعتماد ن گرید بار کی کایآمر ؛يالملل نیب

 تیامن یشورا ۲۳4۷کند بدون شک به قعطنامه  يرا عمل يخیو تار يبه اماکن فرهنگ دیاگر تهد ،بود

مقام  کی کای. آمرستین بیتوسط ترامپ چندان عج نیگذاشتن قوان یپا ریپشت کرده و ز ملل سازمان

داشت را به  یریگ چشم یتأثیرداعش  یکشور بود و در نابود ۳ نیرا که رابط ب يرانیا يارشد نظام

 نیتر سابقه يب از ن اقدام ترامپیپشت کرده است ا يالملل نیب نیشهادت رساند و به اصول و قوان

داعش گونه داشته  یرفتارها تواند يم يبه سادگ يتیصشخ نیاست پس چن تیبشر خیدر تار تایجنا

 باشد.

 ،يفرهنگ راثیملل متحد ، وزارتخانه م سازمان ونسکو،یمجلس گفت:  يفرهنگ ونیسیکم عضو

 ه،یمجلس، قوه قضائ يفرهنگ ونیسیکم ،يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،يدست عیو صنا یگردشگر
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NGOاو  يو اخالق يرمنطقیغ یپوچ ترامپ و رفتارها داتیدر مورد تهد دیبا يفرهنگ یها و نهادها

 نیرا در مجامع ب تیشکا نیا میامور خارجه کشورمان هم درخواست دار ریکنند و از وز مینظت يتیشکا

 کنند ./ یریگیمطرح و پ يالملل

 

 :یمانیقاسم سل دیمرتبط با شه یها حذف پست یبرا نستاگرامیدر واكنش به هشدار ا یمازن تییتو

 یایدن انیحذف شود. دم خروس مدع يمانیهشدار داده مطالب مرتبط با شهادت سردار سل نستاگرامیا

ترور شده ممنوع است.  کایکه توسط آمر يمطالب کس ریآزاد است و تصاو ستی. تروردینیآزاد را بب

 قطع است. نستاگرامیمن به ا يدسترس اکنون

 

 هییقوه قضا یها در ارتباط با حساب یدادگستر ریاز وز یمازن احمد سؤال وصول اعالم

ناظر به لزوم  يبه اصل پنجاه و سوم قانون اساس تیبا عنا"تهران خواسته است  ندهینما يمازن احمد

همه پرداخت ها در حدود  انجامکل و  یخزانه دار یدولت در حساب ها یها افتیدر هیتمرکز کل

 شود. يدر مورد ابهامات مطرح شده اطالع رسان "اعتبارات مصوب

سپرده باز کرده  یحساب ها يقانون یبر چه مبنا هیمشخص شود قوه قضائ"خواستار آن شد که  يمازن

 "است؟

رد و موا یزیوجوه وار زانیحساب ها ، م نیتعداد ا"خواست تا  یاز وزارت دادگستر چنین هم یو 

 ."کند انیمصرف آن را ب

 

 است یریمجمع الجزا مایصدا و س تیریمد

تماس گرفتند و گفتند که به  ۱9:۳۰دعوت شده بودم که ساعت  ۲۲تا  ۲۱در ساعت  یا برنامه یبرا بنده

 دییایاند شما ن ما گفته

شکل ممکن  نیتر حیهم به وق دایکاند نیخاص را دعوت کرده و ا فیط کیاز  دایکاند کی مایصداوس

که ما  کند يهم اعالم م مایصداوس ي. بعد روابط عمومکند يم يمحترم کشور فحاش یها تیبه شخص

 .دیاوریرا ن داهایکه کاند میبارها گفت
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 یيگو پاسخرا ملزم به   مایکه صداوس يمردم تهران در مجلس( درباره لزوم قانون ندهی)نما يمازن احمد

باشند  گو پاسخبه مجلس  دیها و نهادها با همه دستگاه يقانون اساسگفت: طبق  لنایدر مجلس کند، به ا

که نه تنها  شود ميهست که هنوز به آن ارجاع  ياصول قانون اساس ياز برخ یا قهیسل افتیدر کیاما 

. به عنوان نمونه تابد يدست را هم برنم نیاز ا يهای دستگاه یبرا یگذار قانون ينظارت مجلس، بلکه حت

که اکنون در نوبت صحن است اما  میکرد هیرا ته مایصداوس يگذشته طرح نظارت بر خط مشما سال 

 کیمصلحت نظام، به  صیشخدر مجمع ت يکل یها سیاست یاز جلسات هیأت نظارت بر اجرا يکیدر 

 نییتع یرا مقام رهبر مایصداوس سیچون رئ گفتند يو م کردند ياستناد م يکل یها سیاستبند از 

 کند. نییتع فهیشرح وظ سازمان نیا سیرئ یبرا تواند يمجلس نم نیبنابرا کند، يم

و به  دهیرا برنتاب یگذار قانون يکه دوستان حت میبگو دیادامه داد: در رابطه با بحث نظارت هم با یو

است.  یبد اریامر بس نیوضع نکند که ا مایصداوس یبرا يقانون چیهستند که مجلس ه یيها دنبال راه

 کند يم نییتع نونرا قا مایصداوس يشده که اداره نظارت و خط مش حیما تشر يدر قانون  اساساساسا 

حتما  ها نهیزم نیکوتاه آمدن در ا کنم مي. فکر کند يم نییبوده که در واقع مجلس تع نیا یکه به معنا

 کشور دارد. یبرا يعواقب خطرناک

که در آن مطرح  یيها در قبال صحبت مایصداوس تیدر رابطه با عدم قبول مسئول چنین هم يمازن

را  يکرباسچ یآقا مای. به عنوان مثال صداوسستین رشیقابل پذ مایواکنش صداوس نیگفت: ا ،شود مي

برنامه  شمااند  که گفته کند ياعالم م میو در اتاق گر کند يها دعوت م از شبکه يکیبه عنوان مهمان در 

تماس  ۱9:۳۰دعوت شده بودم که ساعت  ۲۲تا  ۲۱در ساعت  یا برنامه یخود بنده برا ای دینداشته باش

و چون آن فرد  کنند ميرا به برنامه دعوت  یا ندهیمثال نما ای دییایاند شما ن گرفتند و گفتند که به ما گفته

 رییرا تغ شینشان داده و صدا ياست، او را به صورت شطرنج یمجلس بعد يندگینما یدایکاند

که اصال  يدر صورت م؛یده انجامکار را  نیکه ا میکه از خودشان اجازه گرفت ندیگو يهم م ! بعددهند يم

 نبوده است. طور این

شکل ممکن  نیتر حیهم به وق دایکاند نیخاص را دعوت کرده و ا فیط کیاز  دایکاند کی مایصداوس 

که ما  کند يهم اعالم م مایصداوس ي. بعد روابط عمومکند يم يمحترم کشور فحاش یها تیبه شخص

دعوت  ااصال و اساس ایشده  يشطرنج يکه برخ شود مي. چطور دیاوریرا ن داهایکه کاند میبارها گفت

 نیو ا دیآور يشکل م نیرا به ا گرید ياما بعض شوند ميبعد از دعوت برگشت داده  ای شوند مين

 ختهیاز هم گس تیریبام و دو هوا، مد کی استیس سازمان نی. اساسا در ادهند يم انجامها را هم  اهانت
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 يسخت کنون طیشرا. اگر در ردیآن نظارت صورت گ یرو دیبا یحاکم بوده که به نحو یا و رها شده

منسجم نداشته باشد، کشور  تیریمد يرسانه مل م،یبا آن مواجه هست يالملل نیو ب يکه ما در عرصه داخل

 .شود ميمواجه  بیبا آس

 

 دانند يم« انتخاب مردم»از  يکه وضع موجود را ناش يبه کسان يمازن واکنش

 است یاز فساد اقتصاد تر مهم یاسیمردم است/ فساد س یبا رأ زیهمه چ تیمشروع

این است که برخي افراد  شود ميیکي از مباحثي که در فضای سیاسي نزدیک به انتخابات امسال مطرح 

سعي دارند صحبت از به بن بست رسیدن جناح های سیاسي کشور به میان آورند. البته روشن است که 

ند از طرح این موضوع به نفع جناح خود استفاده سیاسي برده و این موضوع را نردباني خواه مي ها آن

با یکي از نمایندگان مجلس شورای اسالمي برای باال رفتن خود قرار دهند. اما برای تحلیل این ماجرا 

 گفت و گو کردیم تا نظر او را در این مورد بپرسیم.

مشروعیت همه چیز با رأی مردم است،  که اینعضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمي با اشاره به 

طیف سوم هم  ما در کنار اصالح طلبان و اصولگرایان به یک طیف سوم نیاز داریم. البته این تأکید کرد:

باید شناسنامه دار شود و تعریف شود که چه کسي است؛ تا هر کسي هر از چند گاهي فیلش یاد 

 .ندبر موج سوار شوخسته هستند و  ها آنو  ها اینهندوستان نکند و بگوید مردم از 

 تنازعات که است این دلیلش. است ملي گوی و گفت ایران جامعه اصلي نیاز در ادامه تأکید کرد:

 پس. است رسانده ملي منافع مرز به و داده عبور جناحي منافع مرز از را اختالفات حاصل، بي سیاسي

  .کنیم گو و گفت هم با و شروع جایي یک از باید ما

 احمد مازني را در ادامه مي خوانید: مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت االسالم

 است، شما  دائما به مردم گفته شود وضعیت فعلی كشور ثمره انتخاب های كه اینبه نظر شما *

 گذارد؟ می تأثیر انتخابات در مردم مشاركت روی چقدر

وضع موجود، یعني مشکالت موجود، ناشي از انتخاب مردم است، یکي از موهن  شود ميگفته  که این

ت خالف اندیشه امام قرار دارد. مگر امام ترین و وقیح ترین انواع رفتار با مردم است؛ و دقیقا در جه

شما وکیل مردم هستید و در آن چیزی که شما را وکیل کرده اند باید به وظیفه خود عمل »نفرمود که 
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؟! به شما چه ربطي دارد که مردم متوجه نشدند که باید چه کار مي کردند؟! هر چیزی که مردم «کنید

 خواستند مبنای کار شما باشد.

ال، اگر یک نفر به شما وکالت بدهد که خانه او را بفروشید، به شما چه ربطي دارد که این به به طور مث

 نفع موکل شما است یا به ضرر او است؟ حق دارد که در مورد ملکش تصمیم بگیرد.

نگاهي که مي گوید انتخاب مردم نادرست بود و مردم در انتخاب هایشان اشتباه کردند و وضع موجود 

انتخاب مردم است، در حقیقت به انتخاب مردم اعتقاد و باور ندارد؛ آن نگاهي است که مي ناشي از 

گوید مردم منفعت خودشان را درک نمي کنند. مردم عاقل و بالغ و رشید هستند؛ اگر هم در انتخابشان 

امام به اشتباه کرده باشند جبران مي کنند. مردم بني صدر را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند و 

رأی مردم احترام گذاشت. بعد هم از طریق قانون اساسي که مردم به آن رأی داده بودند رئیس جمهور 

عزل شد. مردم مجلس و بعد رئیس جمهوری انتخاب کردند که درست در نقطه مقابل آن رئیس 

 جمهور قرار داشت.

قضائیه، رهبری و همه ارکان  تصمیم و اراده مردم حق است و مشروعیت دارد. یعني ما در مجلس، قوه

حکومت، منهای مردم هیچ هستیم؛ مشروعیت همه چیز با رأی مردم است. ممکن است بنده اعتقاد 

داشته باشم که والیت فقیه فوق قانون اساسي است؛ حق ندارم این را اعمال کنم. این یک نظریه است. 

و قانون اساسي مي گوید که مردم باید  والیت فقیه در متن قانون اساسي و بخشي از قانون اساسي است

 ولي فقیه را انتخاب کنند. مردم خبرگان را انتخاب مي کنند و خبرگان رهبر را انتخاب مي کنند.

مجلس هم منتخب مردم است. رئیس جمهور، دولت و قوه قضائیه هم مستقیم یا غیر مستقیم منتخب 

 مردم هستند. اگر مردم نخواهند همه ما هیچ هستیم.

ین تفکر در مقابل تفکری است که مي گوید امام در رودربایستي گیر کرده بود که مي گفت میزان رأی ا

ملت است. یعني امام را العیاذ باهلل متهم به رفتار دوگانه مي کنند. امام با چه کسي تعارف داشت؟! امام 

نار مي کند. امام اصال با خانواده و اصحابش هم تعارف نداشت و خیلي راحت قائم مقام خودش را برک

اهل تعارفات نبود. اگر به چیزی مي رسید که درست است، آن را یا بیان و یا اعمال مي کرد. اندیشه 

 امام در آثار امام هست.

به ملت توهین مي کنند و پاسخ این توهین به ملت را حتما در انتخابات خواهند  ها اینبه نظر من 

 گرفت.
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این است كه دو جناح سیاسی  شود مینکته دیگری كه در مورد فضای سیاسی فعلی كشور مطرح 

كشور به نوعی به بن بست رسیده اند و نیاز به یک گفتمان سوم یا حتی چهارم هست كه با 

 نوآوری و خالقیتی كه دارد بتواند كشور را پیش ببرد. شما چقدر با این نظر موافق هستید؟

های سیاسي  جریانم. من معتقدم جمهوری اسالمي و قانون اساسي ما بن بست ندارد و من موافق نیست

در مسیر حرکتشان با موانع  ها اینکه برآمده از این نظام و این قانون اساسي هستند نیز بن بست ندارند. 

عده مانعشان این است که روش اداره کشور و کار دموکراتیک را با قا ینتر مهمجدی مواجه هستند. 

های علمي انطباق نداده اند. به عنوان مثال، ما حلقه های متعددی در زنجیزه دموکراسي داریم که 

امروز جناح های سیاسي داخل نظام جمهوری اسالمي ایران به جای  حلقه آن حزب است. ینتر مهم

مي شوند تحزب و ایجاد چند حزب واقعي، به شکل محفل، هر دوره ای با اسمي وارد عرصه انتخابات 

 ما است. مسألهوجود ندارد. به نظر من این  ها آنو شفافیت در کار 

 ؟شود مییی نگو پاسخهمین موضوع باعث عدم 

جناح های سیاسي درون نظام هست ولي بن بست  مسألهاین بن بست نیست؛ اشکال اساسي است. 

پیشرفت و توسعه یافتگي ي و ملي داریم. این نشانه استانحزب  ۱۱6این است که ما  مسألهنیست. 

حزب  ۱۱6کي از نشانه های عقب ماندگي سیاسي است که یک کشور ی من نظر به  سیاسي نیست.

 داشته باشد.

یعنی اگر تعداد احزاب را كاهش دهیم و مثل برخی كشورها تنها دو حزب قوی داشته باشیم، می 

 یی كمک كند؟گو پاسختواند به شفافیت و 

حزب نیست.  ۱۰ما حزب به معنای واقعي، در دو جناح سیاسي، بیش از  من فکر مي کنم در کشور

گذاشت. شاید چهار پنج حزب در  ها آنحزب، تشکل هایي هستند که نمي توان اسم حزب روی  ۱۱6

اصولگرا شکل گرفته باشند. البته حرکت هایي در  جریاناصالح طلب و سه چهار حزب در  جریان

جبهه اصالحات به ثبت  اآلنجبهه هایي را به ثبت مي رسانند. مثال  اآلنجهت اصالح شروع شده است. 

رسیده است. دوستان اصولگرای ما سال ها است که هر دوره با یک اسم جدید مي آیند. یک دوره 

مي گویند. این خیلي « نیروهای انقالب»جبهه پیروان خط امام و رهبری، یک دوره جمنا و این دوره هم 

اسمتان را عوض  که اینرای خودتان بگذارید و گفتمانتان را تجدید کنید؛ نه خوب نیست. یک اسم ب
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. اسم شود ميکنید و بگویید من آن نیستم. مردم که شما را مي شناسند. یک جاهایي هم منجر به فریب 

ی گو پاسخخود را آبادگران مي گذارند و مي گویند ما نه این هستیم و نه آن هستیم. بعد از مدتي 

 ان نیستند.رفتارش

 9۰اصالحات حداقل در دهه  جریاناصالحات از این جهت پیشرفته تر است.  جریانبه نظر من 

وارد میدان شده است. گاهي اختالفاتي پیش « اصالح طلبان گزاری سیاستشورای »همیشه تحت نام 

 که اینولي  مي آید و افراد مي گویند چرا اشخاص حقیقي نقش داشته باشند؟ این مسائل باید حل شود.

بگویند ما اصال اصالح طلب نیستیم و اسم ما « نه اصالح طلب و نه اصولگرا»این دوره بر اساس شعار 

چیز دیگری است، اسمتان را عوض کرده اید، رسمتان را که عوض نکرده اید. اصولگرا هم همین طور 

 است.

گفتمان  جریاند، همان دو سومی بیاید و گفتمان نویی را ارائه ده جریان كه اینیعنی به جای 

 خودشان را نو كنند؟

 به نظر من اولین کار این است که برای خودشان شناسنامه بگیرند.

 یعنی هویت خودشان را مشخص كنند؟

دهیم این است که  انجامهویت حزبي فراگیر و بزرگي ایجاد کنند. این کار اول است. کار دومي که باید 

شد و  انجامنظام انتخابات را به نظام حزبي تبدیل کنیم. همین کار نیم بندی که در مجلس دهم با تأخیر 

 که اینهست و متأسفانه اراده ای برای  چنان همبه نتیجه هم نرسید. دولت هم الیحه ای داد و این الیحه 

 آن را در دستور صحن بگذارند قرار ندارد.

حقي از اشخاص هم ضایع نشود، در طرح ها و  که اینابات ما باید حزبي شود. البته برای نظام انتخ

عیب ندارد که  الیحه هایي که بوده پیش بیني شده که مردم هم به فرد و هم به لیست بتوانند رأی دهند.

که سوم راه فرار از مسئولیت است. بخشي از کساني  جریانسوم هم شناسنامه بگیرد. طرح  جریان

اصالحات و بخش دیگر در جبهه اصالح طلب هستند.  جریانیي فرار کنند در گو پاسخند از خواه مي

احمدی نژاد. طیف هایي هم  جریان، در درون نظام، تعریف مي شوند؛ مثل ها اینبخشي هم خارج از 

ز نظام هستند بخشي هم براندازان خارج ا ند به قدرت برسند هم هستند.خواه ميکه دیر آمده اند و زود 

 که مي گویند اصولگرا و اصالح طلب نباشد و ما باشیم و دوباره کشور را خراب کنیم و از نو بسازیم.
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های سیاسي موجود بیرون بیاید و مثل  جریانسوم مي تواند از متن مردم و  جریانمن مي گویم 

با گفتمان شفاف، باشد؛ رسمي شناسنامه دار، ولي  جریانانشعاب هایي که صورت مي گیرد، او هم یک 

هم همین طور باشد. یعني ما دو  جریان. این دو خواهد ميو چه چیزی ن خواهد ميبگوید چه چیزی 

تا پنج حزب قوی از طیف های مختلف داشته باشیم. یعني ما در کنار اصالح طلبان و اصولگرایان به 

ار شود و تعریف شود که چه کسي یک طیف سوم نیاز داریم. البته این طیف سوم هم باید شناسنامه د

خسته  ها آنو  ها ایناست؛ تا هر کسي هر از چند گاهي فیلش یاد هندوستان نکند و بگوید مردم از 

به نظر من این یک رفتار اپورتونیستي است. ما باید اپورتونیست ها را  هستند و ما بر موج سوار شویم.

ایران را مي شناسند حزب سوم تشکیل دهند. یعني سه بشناسیم. واقع گراها و کساني که واقعیت جامعه 

یا پنج حزب قوی داشته باشیم. نظام انتخابات ما هم حزبي شود؛ و بعد، در مجلس هم کرسي های 

احزاب تعیین کننده باشند. حتي افراد هم اگر به مجلس مي روند تعریف داشته باشد که مثال آقای الف 

کرسي دارد. ائتالف ها هم  ۳۰کرسي و حزب دیگر  4۰زب ب خودش به تنهایي یک کرسي است اما ح

 بعد از انتخابات بتواند درون مجلس شکل بگیرد.

برنامه بدهند و گفتمانشان را با مردم در میان بگذارند. یعني شفاف به مردم بگویند  ها اینبعد هم 

بیماری اقتصاد شما این است و راه حلش جراحي است؛ در حوزه روابط بین الملل مشکل شما این 

است. در حوزه مسائل اجتماعي و مسائل دیگر هم برنامه ها را  ها ایناست و راه حلش از نظر ما 

این احزاب باشند که شفاف به مردم برنامه مي دهند و در طول دوران نمایندگي مجلس، ریاست  بدهند.

جمهوری یا دولتي که از این حزب یا ائتالف بیرون مي آید، احزاب پشتیباني و نظارت کنند؛ احزابي 

نه ها هم که در دولت نیستند، شفاف نقد کنند و این بار سنگیني که در فقدان احزاب روی دوش رسا

است برداشته و رسانه ها آزاد شوند؛ رسانه که نباید کار حزبي کند. امروز کیهان در قامت یک حزب 

تمام عیار دارد از یک جناح حمایت مي کند. از بیت المال پول مي گیرد و حمایت مي کند. ممکن 

اری بزرگ در سیستم دهند. این نشانه بیم انجاماست در سوی دیگر نیز روزنامه های دیگر همین کار را 

 از فساد اقتصادی است. تر مهممي گویم؛ که « فساد سیاسي»سیاسي است که من به آن 

کي بود »تمام شد  ها آناحزاب هم در عین حال که نقد مي کنند، برنامه داشته باشند، و بعد هم که دوره 

 گو پاسخزبي هستیم که غیر باشند. امروز ما گرفتار نظام غیر ح گو پاسخنگویند، و « کي بود من نبودم

را مي  ها آناست، نقدها هم منصفانه و کارشناسانه نیست، پشتیباني از منتخبین مردم از ناحیه احزابي که 

هرکس به سراغ کار خودش مي رود.  شود ميتمام  ها آنفرستند وجود ندارد و بعد هم که دوره 

ت ورزی ندیده اند، چهار سال به مجلس نمایندگاني که هیچ آموزش نمایندگي و کار سیاسي و سیاس
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 موفق نبودند و دوباره آدم های جدید مي فرستیم. ها اینمي روند و یاد مي گیرند و مردم مي گویند 

و مشکلشان هم این  مسألهو مشکل دارند.  مسألهپس جناح های سیاسي درون نظام بن بست ندارند؛ 

ل و گفتمانشان را به مردم عرضه کنند، مردم تصمیم مي را ح ها اینچیزهایي است که گفتم. اگر بتوانند 

 گیرند؛ اراده مردم هرچه باشد حق است و همان باید حاکم شود.

به نظر می رسد یکی از نکات دیگر تندروی های افراد است. شاید بتوانیم بحث شفافیت را با به 

كه در مجلس و فضای ایجاد كنیم. اما این تندروی هایی  گو پاسخوجود آوردن احزاب قوی و 

سیاسی كشور شاهد هستیم و حتی بعضی مواقع آب به آسیاب دشمن و زیر پا گذاشتن منافع ملی 

 ، را چطور می توانیم از بین ببریم؟شود میهم 

ند به صورت ریشه ای مسائل را حل کنند و خواه ميها افرادی هستند که  رادیکال ،در جامعه شناسي

ریشه ای هستند. یعني لزوما همیشه رادیکالیسم بد نیست؛ بستگي به اقتضای همیشه دنبال راه حل های 

زمان دارد. یعني وقتي در جامعه ای کنشگران به این نتیجه رسیده اند که دیگر اصالح جواب نمي دهد، 

 ناچار به سمت رادیکالیسم مي روند.

ي اصالح پذیر نیست؟! این آیا امروز در جامعه ایران اصالح جواب نمي دهد؟! یعني جمهوری اسالم

منطق براندازان است. ما معتقدیم که جمهوری اسالمي نه تنها حتي به اصالح قانون اساسي نیاز ندارد، 

با اجرای درست همین قانون اساسي قابل اصالح است. اصول متعدد قانون اساسي را مشاهده کنید. مثال 

کجای قانون اساسي آمده که خبرگان منتخب یکي از اصول قانون اساسي مربوط به خبرگان است. در 

مردم همه باید معمم باشند؟! من در دوره هایي مي دانم که مجتهد غیر معمم را به خبرگان راه نمي 

دادند و مي گفتند مصلحت نیست. همین آقای دکتر اسماعیلي در یکي از دوره های قبل در امتحان هم 

 باشید. جا آن قبول شده بود ولي گفتند که صالح نیست شما

هست و بعضي افراد غیر معمم  جا آنمن این را به نوعي پیشرفت مي دانم که آقای دکتر اسماعیلي 

دیگر هم در میان دوره ای این مجلس ثبت نام کرده اند و امتحان داده اند و ممکن است رأی هم 

 یک خانم هم در میان دوره ای مجلس خبرگان ثبت نام کرده است.  بیاورند.

فاقا من با یکي از فقهای شورای نگهبان صحبت کردم و مي گفت من خیلي مراقب بودم که این خانم ات

نشانه  ها اینحتما جایگاه مناسبي داشته باشد و او را رد نکنند و بگویند چون خانم است نمي تواند. 

م مرد در خبرگان هم روحاني معمم، هم مجتهد غیر معمم، هم زن و ه شود ميپیشرفت است. پس 
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من مي گویم، از کجای قانون اساسي دریافت کرده ایم که حتما باید مجتهد در علوم حوزه  باشد.

نیروهای مسلح هم نیاز داریم. تعدادی از  جا آنباشد؟! مقام معظم رهبری فرمانده کل قوا است پس ما 

 باشند. جا آنژنرال های سپاه و ارتش هم 

 تأكید دارد نظامیان نباید در سیاست دخالت كنند؟این مغایر با حرف امام نیست كه  

دخالت در سیاست به این معنا است که به کار حزبي نروند. اگر رهبر کشور نیاز به مشورت با خبرگان 

در  نظامي دارد که نمي تواند با احزاب مشورت کند؛ باید با سرداران سپاه و امیران ارتش مشورت کند.

ی تعیین کننده است و در روابط بین سه قوه هم وظایف سنگیني دارد. همکاری های بین المللي رهبر

که  چنان همخبرگان از این سنخ آدم ها هم مي تواند داشته باشد. یعني خبرگان را تخصصي کنید؛ 

اجتهاد حوزوی را هم مي گویند دیگر اجتهاد به معنای گذشته جواب نمي دهد. یعني یک نفر نمي 

که مثال در چشم پزشکي قرنیه، شبکیه و بخش های دیگر  چنان همرجع باشد. تواند در همه رشته ها م

تخصص های جداگانه دارد و این طور نیست که فقط چشم باشد و یا عقب تر که حکیمي بود و از 

چشم تا معده را جواب مي داد. حوزه هم باید به همین سمت برود و دارد مي رود. واقعیت حوزه را 

 وانان حوزه دارند کارهای پژوهشي مي کنند.به این سمت برد و ج

دهند. بر  انجاماین کار را  اآلنرا تخصصي دید. من نمي گویم همین  مسأله شود ميدر خبرگان هم 

اساس قانون اساسي خود خبرگان مي توانند آیین نامه ها و مقررات خودشان را وضع کنند. خبرگان 

 را ببینند. مسألهجوان بیایند و این 

ارتباط با دو مجلسي شدن، ما در اصول قانون اساسي پارلمان شهری داریم. پارلمان شهری ما یا در 

تبدیل به پارلمان شهرداری شده است؛ که فرماندار مي تواند عضو شورای شهر منتخب ملت را عوض 

کند. این اصال نقض غرض است. ما پارلمان شهری را به جایگاه مجلس عوام و مجلس شورای اسالمي 

ي تر، ملي تر، تشکیالتي تر و تخصصي تر شود استانا به جایگاه مجلس عالي بیاوریم و مجلس عالي ر

داد.  انجامو به نوعي، مصوبات پارلمان شهری را نهایي کند. با همین قانون اساسي مي توان این کار را 

 ولي متأسفانه اراده نیست.

است. جامعه « فقدان گفت و گو»دامن مي زند، دیگری که من فکر مي کنم تندروی را در جامعه  مسأله

گفت و گوی چهره به چهره بین مسئولین، جناح ها، احزاب، کنشگران سیاسي، اجتماعي  که اینبه جای 

و اقتصادی را ببیند، مي بیند که از طریق تریبون ها با هم حرف مي زنند؛ و علیه همدیگر توییت و نطق 

مي کنند. خطبه های نماز جمعه سخنراني های تند یک طرف علیه رئیس جمهور شده است. یکي از 
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یان مي گفت که امام جمعه شهری در یکي از خطبه ها به خودش بد و بیراه مي گفت که اگر دوباره آقا

 به آقای روحاني رأی دهد. این چه ادبیاتي است؟

گفت و »ما به جای این ادبیات مي توانیم دور هم بنشینیم و با هم گفت و گو کنیم. به همین جهت من 

امعه گفت و گو حاکم شود، یعني روابط گفت و گو محور باشد، را مطرح کرده ام. اگر در ج« گوی ملي

حتي اگر نتوانیم در خصوص اختالفات به راه حل برسیم، چون یکي از شرایط گفت و گو این است که 

. در آن صورت است که تندروها مجال پیدا شود ميباید به نظر مخالف احترام گذاشت، روابط محترمانه 

در جامعه حاکم نیست، تندروی و رادیکالیسم کور و افراطي در این جامعه نمي کنند. چون گفت و گو 

 مجال پیدا مي کند. نتیجه این رادیکالیسم هم پوپولیسیم و لمپنیسم خواهد بود.

به گفت و گوی ملي اشاره کردید. ظاهرا بنای شما به عنوان پرچمدار گفت و گوی ملي این بود که *

ا به نتیجه ای برسانید. نتیجه ای که مورد نظر شما بود حاصل شده و تا پایان مجلس دهم این موضوع ر

 ؟شود ميیا تا پایان این مجلس حاصل 

اوال من گفت و گوی ملي را این جور مطرح نکردم که تا پایان مجلس دهم آن را به جایي برسانیم. 

ت که تنازعات عرض من این بود که نیاز اصلي جامعه ایران گفت و گوی ملي است. دلیلش این اس

سیاسي بي حاصل، اختالفات را از مرز منافع جناحي عبور داده و به مرز منافع ملي رسانده است. پس 

ما باید از یک جایي شروع و با هم گفت و گو کنیم. مشخصا هم گفتیم از مجلس شروع مي کنیم و 

 اآلنستقبال شد. ما مجلس مدعي گفت و گوی ملي باشد. اتفاقا خارج از مجلس بیش از درون مجلس ا

از طیف های مختلف داریم که چهاردهمین جلسه منظم « شورای گفت و گوی ملي»خارج از مجلس 

آن را هم برگزار کرده ایم و هر چهار هفته یک بار جلسات منظم گفت و گوی ملي را داریم. به هر 

بود. اما من دنبال کرده حال این گام بلندی در شکل گیری ایده ای بود که در حد یک ایده مطرح شده 

نفر از شخصیت های سیاسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي و  ۵۰ام. یعني در طول این چند سال با بیش از 

 این جمع را داریم. اآلنرسانه ای گفت و گو کرده ام و منجر به این شد که 

. اولین داریم که از جناح ها و طیف های مختلف هستند« مجمع گفت و گوی ملي»درون مجلس هم 

بند به احزاب ابالغ و پیشنهاد  ۱۷خروجي آن میثاق نامه انتخاباتي با تأکید بر منافع ملي است؛ و در 

شده که آن را رعایت کنند. البته آن را برای مسئوالن مرتبط با انتخابات مثل شورای نگهبان، وزارت 

 کشور و دستگاه های دیگر هم فرستاده ایم.
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مجلس دهم این است که ما در مجلس نهم کتک کاری، فحاشي و زد و رابطه گفت و گوی ملي با 

خورد داشتیم، اما از مجلس دهم صدای گفت و گوی ملي بلند شد. این مجلس هم دچار خود زني و 

این مجلس را ناکارآمد جلوه بدهند.  که اینهم تخریب از ناحیه بیرون است و اراده هایي هست برای 

من  اآلنلس این است که از این مجلس صدای گفت و گوی ملي بلند شد و اما یکي از هنرهای این مج

داده که طي دو ماه آینده  مأموریتافتخار مي کنم که چند وقت پیش آقای جهانگیری به آقای ربیعي 

 طرح گفت و گوی ملي را آماده کند.

یس جمهور در . آقای رئشود ميیعني گفت و گوی ملي به عنوان یک گفتمان دارد در جامعه مطرح 

پیامي که به مسابقات مناظره دانشجویي مي دهد، اعالم مي کند که امروز نیاز واقعي جامعه ایران گفت 

و گوی ملي است. از طرف دیگر جالب است که به دلیل مطرح کردن گفت و گوی ملي، همزمان هم 

ب مي کنند. کیهان لندن کیهان لندن و هم کیهان دوست عزیزمان آقای شریعتمداری در داخل ما را تخری

در جهت استمرار جمهوری اسالمي عمل  خواهد ميمي گوید که آقای مازني با طرح گفت و گوی ملي 

مي گویند که  ها آنکند. از طرف دیگر هم روزنامه کیهان خودمان و بعضي از رسانه های همسوی 

 فتنه گران را روی کار بیاورد. خواهد ميفالني 

و قطب  شود ميگوی ملي مانع رشد تضادها است. وقتي تضادهای جامعه زیاد من فکر مي کنم گفت و 

های متضاد شکل مي گیرد، باألخره یک جایي به چالش مي خورد. چرا سوریه، عراق، افغانستان و 

بسیاری از کشورهای دیگر دچار مشکل شدند؟ مداخالت خارجي در جایي اتفاق مي افتد که زمینه 

ینه های داخلي مداخالت خارجي فقدان گفت و گوی ملي در جامعه است. داخلي باشد. یکي از زم

، اعتراض ها زیر شود ميوقتي افراد جامعه با همدیگر گفت و گو نکنند تعارضات و تناقض ها زیاد 

و  شود ميپوست شهر مي ماند و یک عامل خارجي مي آید و یا یک رضا خان با چهره جدید پیدا 

این جامعه را نجات دهد. یعني یا استبداد داخلي و یا استعمار خارجي  خواهد ميکه  شود ميمدعي 

ورود مي کند. اما گفت و گو همیشه جامعه را تخلیه مي کند. یعني مردم حرف های خودشان را راحت 

 مي زنند.

قانون اساسي برای راهپیمایي،  ۲۷مطرح کنم این است که طبق اصل  جا ایندیگری که بد نیست  مسأله

مسلح نباشد و دیگر  که اینتجمعات و اعتراضات اقشار مختلف مردم فقط دو شرط گذاشته است؛ یکي 

مخل مباني اسالم نباشد. متأسفانه این هم که به نوعي از بن بست شکني های درون قانون اساسي  که این

بود که در قانون  6۰ت مورد بي مهری قرار گرفته است. فکر مي کنم اواخر دهه جمهوری اسالمي اس
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احزاب بندی را آورده بودند که احزاب برای راهپیمایي باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. شورای 

ندارد؛ راهپیمایي فقط  زراهپیمایي و تجمعات نیاز به مجو ۲۷نگهبان این را رد کرد و گفت طبق اصل 

مسلح نباشد و دیگری مخل مباني اسالم نباشد. یعني طبق قانون  که اینو شرط داشته باشد، اول باید د

اساسي مردم باید بتوانند به خیابان بیایند و حرفشان را بزنند. ما این اصل را مهجور نگه داشته ایم و به 

 آن عمل نکرده ایم. حتي وقتي مجوز خواستند هم مجوز ندادیم.

امضا طرح اجتماعات و راهپیمایي  ۷۰هایي که در این مجلس کردیم این بود که بنده با یکي دیگر از کار

ها را به کمیسیون شوراها دادم. این هم نکته جالبي است که مردم بدانند. چون بحث بود که مي گفتند 

الب غیر قانوني است و باید محوز بگیرند و قانوني باشد، این طرح را دادیم. ج 96اتفاقات دی ماه 

است که در طرح ما آمده بود که با مجوز باشد، ولي در کمیسیون شوراها و امور داخلي مجلس که 

کارشناسان اطالعات سپاه، وزارت اطالعات، نیروی انتظامي، نیروهای مسلح دیگر، وزارت کشور و 

ي باید اطالع نمایندگان مجلس حضور دارند، پیش نویس ما را اصالح کرده اند و نوشته اند که راهپیمای

 مجوز گرفته شود. که اینداده شود؛ نه 

این مطلب به نوبت صحن آمده و ما درخواست اولویت دادیم. چون تا پایان این دوره، یعني روز  اآلن

 ۵۰، زمان زیادی نداریم و دستورهای زیادی هست. بنابر این دستورهای مهم را با 99ششم خرداد ماه 

 ما نوبت. دادیم را اولویت درخواست امضا ۵۵ با ما  مي کنند.امضا از صحن درخواست اولویت 

 رئیس)کولیوند آقای اتفاقا. کردیم صحبت بود زودتر نوبتشان که دیگر دوستان با. بود چهاردهم

طرحي داشت که مي خواست به دستور بیاید. ایشان موافقت  و بود سوم نوبتش( شوراها کمیسیون

کردند که نوبت ما از چهاردهم به سوم بیاید. با آقای الریجاني صحبت کردم و گفت طرح شما را 

مطرح مي کنیم. یعني به زودی اولویت آن در دستور قرار مي گیرد. امیدواریم نمایندگان مجلس 

ولگرایان، اصالح طلبان و مستقلین همه امضا و در کمیسیون که در پیش نویس این طرح اص چنان هم

 شوراها هم به اتفاق آراء آن را تصویب کردند، ان شاء اهلل در صحن هم با رأی باالیي به تصویب برسد.

البته مدني ترین و کم هزینه ترین شکل برای مقابله با رادیکالیسم کور، افراطي گری و تندروی حضور 

اگر از طریق این کار کم هزینه و پر فایده مردم حضور فعالي پیدا کنند، دولت هم  در انتخابات است.

باید شرایط انتخابات آزاد را فراهم کند و شورای نگهبان باید مقداری فضا را بازتر کند و زمینه حضور 

رفته های سیاسي مختلف را فراهم کند، به نظر مي آید که مجال تندروی از تندروها گ جریانقشرها و 

 زمینه بروز و ظهور در جامعه نخواهند داشت. ها آنخواهد شد و دیگر 
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 مطرح کرد يمازن

 یدر برابر فشار حداكثر یحداكثر مشاركت

شدن کشور در ابعاد مختلف  یکه در قو یيها مجلس با برشمردن مؤلفه يفرهنگ ونیسیکم عضو

قدرت نرم کشور  تیمهم در تقو یها از مؤلفه يکیرا  يشاخص اعتماد عموم یهستند، ارتقا گذارتأثیر

 دانست.

مهم مقام معظم  شاتیخانه ملت با اشاره به فرما یوگو با خبرنگار خبرگزار در گفت  يمازن احمد

سخت مقام  طیشرا نیکرد: در ا حیشدن کشور در نماز جمعه هفته گذشته، تصر یدرباره  قو یرهبر

ابعاد  همهدر  دیبنده فرمودند که کشور با ریکشور ارائه کردند و به تعب طیاز شرا يلیتحل یمعظم رهبر

 شود. یقو

 یقو که این انیبا ب ياسالم یدر مجلس شوراو پردیس اسالمشهر  ،راناتیشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

امروز، قدرت نرم و  یایقدرت در دن ینتر مهمادامه داد:  ،شود مين یشدن فقط مربوط به حوزه اقتصاد

 مردم و مسئوالن است. نیاست که نمود آن در اعتماد ب ياجتماع هیسرما

 های دستگاهمختلف کشور اضافه کرد: همه  یدادهایمشارکت مردم در رو تیبر اهم دیبا تأک یو

با است که  مایصدا و س تر مهماز همه  يباشند ول گذارتأثیر توانند يم انیم نیدر ا يغیو تبل يفرهنگ

 فایا ياعتماد عموم شیمشارکت و به تبع آن افزا شیدر افزا ينقش مهم تواند يآن، م یریتوجه به فراگ

 کند.

و  ياسالم غاتیتبل سازمان ،يمجلس منکر نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم دیام ونیفراکس عضو

به صورت مستمر و چهره  که اینبا توجه به  ماینشد و اضافه کرد: اما صدا و س يفرهنگ ینهادها ریسا

 یارتقا يعنیقدرت نرم  تیدر تقو دیدارد و با یتر مهمدر ارتباط است، نقش  يبه چهره با  افکار عموم

 کند. فایا یتر مهمنقش  يو اعتماد مل ياراده مل

 تواند يم زیمشارکت مردم در انتخابات ن يالملل نیچارچوب، در عرصه ب نیشد: در هم ادآوری يمازن

 دارد. تیاهم اریبس یمقاومت و مشارکت حداکثر ،یباشد چراکه در برابر فشار حداکثر گذارتأثیر  اریبس
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قدرت کشور  یها مؤلفه ریدر کنار سا یکرد: مشارکت حداکثر حیمجلس تصر يفرهنگ ونیسیکم عضو

 است. گذارتأثیرمهم و  اریدر حوزه سخت، بس ياز جمله قدرت موشک

 

پارلمان در  یجا شركت كنند/ به یقو انتخابات در و شوند خارج انفعال از طلب اصالح دوستان

 ستادها فرستاد گریستادش را به د یشد اعضا تیرد صالح یوقت ی/ هاشمدیابیمجلس را در ه،یسا

وگو  در گفت ،ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهیو نما يفرهنگ ونیسیعضو کم ،«ياحمد مازن»

گفت: از همکاران « نگهبان یشورا یاز سو ندگانینما تیرد صالح»برنا در رابطه با  ياسیبا خبرنگار س

قانون اصالح در امر مربوط به  رایدارم ز هیشوراها، وزارت کشور و دولت گال ونیسیخود در کم

در ارتباط با انتخابات،  یمقام معظم رهبر يابالغ يکل یها سیاستصورت گرفت،  ریانتخابات تاخ

 انجام ریکار را با تاخ نیداشته و مجلس هم ا ریتاخ حهیال هیاست که ابالغ شده، اما دولت در ارا يمدت

 انتخابات است.  هاداره کشور مربوط ب یبرا حیطرح و مادر طرح ها و لوا نیداده است. مهم تر

 ازمندیمختلف مربوط به قانون انتخابات ن یبخش ها م،یدر نظام انتخابات دار يراداتیادامه داد: ا او

. میرا شاهد هست يراداتیا زیها ن نام و نحوه ثبت تیاحراز صالح طیهمه جانبه است. در شرا يبررس

ن مدت، قانون یچرا در ا کردند يم هیکه داشتند گال یيها نگهبان در تماس یشورا یاز اعضا يبرخ

 نیاز ا يمحرز شده که بعض تیاحراز صال یبرا يطیشرا ۲۸ مادهدر  د؟یانتخابات را اصالح نکرد

 زانیمانند کشف م طیشرا ياما برخ یيو قضا يتیسابقه امن ایو  دایاست مانند سن کاند يکم طیشرا

 . رددا يعیموضوع دامنه وس نیمحقق شود؟ ا تواند يبه اسالم از کجا م يالتزام عمل

 که امام دارند يم انیب امام)ره(از  خاطره ایدر  خمیني)ره( حضرت امام یها کرد: نوه انیب يمازن

تا ظهر هر وقت که شد نمازتان را  دیو اگر خواب ماند دینماز صبح را اول وقت بخوان فرمودند مي

نماز صبح  کشما اگر تر دیبگو توانست يم گریدر نگاه دامام نگاه است اما حضرت  کی نی. ادیبخوان

  د؟یخانه هست نیچرا در ا دیکرد

هستند که در  يعده کسان کیمطرح کرد.  گونه این توان يرا هم م ياسالم یگفت: التزام به جمهور او

بر  يرا مبن يداشته و درخواست يتعامل هیکه با قوه مجر يندگانینما ایقرار دارند و  یمرز برانداز

است و طبق  گریمداخله در امور قوه د نیاند که ا مطرح کرده ها تیمسئول يبرخ یيو جابجا ينیگزیجا

گفت فرد التزام به  توان يو در صورت رخ دادن، م ردیصورت گ دیتداخل قوا نبا ،يقانون اساس ۵۷اصل 
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است. البته  یا قهیعدم التزام ها سل نیدارد و ا يعیوس رهیدا ها اینندارد.  ياسالم یجمهور نیقوان

 يکه اشکال از قانون است ول ندیوگ يکه صورت گرفته م یيها نگهبان در عدم التزام یدوستان در شورا

 رود که نگاه ها، جامع باشد. يقانون اشکال دارد به همان نسبت انتظار م نیبه همان نسبت که ا

 نیاز ب يکرد: اصل در انتخابات مشارکت مردم است. وقت انیمجلس ب يفرهنگ ونیسیعضو کم این

اصالح طلب ندارد، چگونه  یدای، کاندحوزه ۱۵6و  دیکن يم دییجناح تا کیرا از  یتعداد داهایکاند

 تانحتما دوس یدر بازنگر میدوارینکردند. ام تیمفهوم انتخابات را رعا انیشود، آقا جادیمشارکت ا

 یرا برگردانند تا فضا یتعداد شترینشدند، با اغماض و سعه صدر ب دییکه تا یکنند و افراد تیرعا

است و  یيکنند واجب کفا ينباشد مردم احساس م يانتخابات رقابت يشود. وقت يانتخابات رقابت

 ورحض طیشرا جادیاست ا ينیطور که حضور در انتخابات واجب ع نندارد شرکت کنند، هما يضرورت

 است. ينیمردم هم واجب ع

. میابیرا در ياسالم یمجلس شورا يپارلمان اصل دیگفت: با هیدر رابطه با مطرح شدن پارلمان در سا او

خودش  که يآموخت زمان ياز هاشم دیرا با یورز استیطلبم عرض کنم که س اصالحخدمت دوستان 

فعال  ورفرستاد و از مردم دعوت به حض گرید یدایستاد خود را به ستاد کاند یشد، اعضا تیرد صالح

 جریانبعنوان  دیدر عصر عسرت است. نبا یورز استیو س ياسیرفتار س کیمفهومش  نیکرد که ا

 عییطلبان تض صورت گرفته و حق اصالح ي. هرچند که ظلم و کوتاهمیفعال برخورد کنطلب با ان اصالح

افراد  نیبا هم وکنم، دوستان از انفعال خارج شوند  يصورت گرفته اما تقاضا م یا قهیشده و رفتار سل

 فراهم کنند.  یانتخابات پرشور و مجلس قو کی یرا برا طیشرا

 

 انتخابات: ينظام تناسب یبر اجرا دیبا تأک يمازن

نظام  جادیبه مجلس شد / ضرورت ا یتهران انیانتخابات باعث عدم ورود اصولگرا یتیاكثر نظام

 شده است گو پاسخریانتخابات باعث مشاركت غ یانتخابات / عدم وجود نظام حزب یحزب

 ینظام انتخابات کشور دارا که این انیخانه ملت با ب یوگو با خبرنگار خبرگزار در گفت  ياحمد مازن

در انتخابات است که به عنوان مهم  ينظام حزب جادیاز موارد مهم ا يکیاست، گفت:  ياشکاالت اساس

 کامال مفقود است. يحلقه دموکراس نیتر
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 انیدر ادامه با ب ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

انتخابات  یبرگزار یاز موارد مهم برا يکیتنها  داهایکاند يانتخابات یها نهیهز تأمین محل نییتع که این

و بدون  گو پاسخریغ يمشارکت یباعث شده است انتخابات دارا يبود، عنوان کرد: عدم وجود نظام حزب

 و مواضع باشد. ياسیمشخص س یها یمرزبند نییتع

است که  يدر حال نیاست، اظهار داشت: ا يتینظام اکثر يکنون ينظام انتخابات که این انیدر ادامه با ب یو

کسب کرده اند از حضور در عرصه محروم هستند و اگر نظام  یادیز یکه آرا ينظام کسان نیدر ا

 .دیآ ينم شیپ يمشکل نیباشد چن يتناسب

دارا  رغمیعل انیاصولگرا ستیانتخابات مجلس، ل يباعث شد در دوره قبل يتیادامه داد: نظام اکثر يمازن

 نکنند. دایبودن درصد قابل توجه آرا به مجلس راه پ

 دیبا زیثبت نام در انتخابات ن یروش ها که اینبر  دیمجلس دهم در ادامه با تأک دیام ونیفراکس عضو

 یانتخابات مجلس و صدهزار نفر برا یهزار نفر برا ۱6داشت: مخالف ثبت نام  انیاصالح شود، ب

 يبررس یقائل شد تا وقت نظام برا یيچارچوب ها دیاما با میستین یجمهور استیانتخابات ر

 ها گرفته نشود. تیصالح

بوده و چارچوب ندارد، عنوان کرد: حسن  يفیک زیها ن تیصالح يبررس که ایندر ادامه با اشاره به  یو

فرد به  يالتزام عمل نزایکرد اما م انیتوان با سند و مدرک ب يافراد را م التیسوءسابقه و سن و تحص ای

 ندارد. جودخصوص و نیدر ا يتیو شفاف دیتوان با خط کش سنج يرا نم هیفق تیاسالم و وال

 نیهدف ا ،یمقام معظم رهبر یاز سو يابالغ يکل یها استیرسد طبق س يادامه داد: به نظر م يمازن

 بر اصالح قانون انتخابات است. زیها ن استیس

دولت در خصوص  حهیال دیخاطرنشان کرد: با انیدر پا ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیکم عضو

نگهبان مسکوت  یشورا راداتیبه خاطر ا نهیزم نیکه در هم يشود و طرح يقانون انتخابات بررس

 شود./ تأمیننگهبان، مجلس و احزاب  یشورا ،ینظر رهبر تیمجدد شده تا در نها يبررس زیمانده ن

 

 

 كند یم انینظام را ب یها استیس فیظر
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با  یمصاحبه و لیامور خارجه به دل ریوز هیها عل مردم تهران در مجلس در واکنش به هجمه ندهینما

امور  ریبه وز ياسالم یمجلس شورا يخود در صحن علن یدر تذکرها یا گفت: عده گلیروزنامه اشپ

را  رانیا ياسالم یجمهور یراهبرد یها استیس فیظر یکه آقا يکنند؛ در صورت يخارجه حمله م

 کند. يم انیب

و طرح  گلیبا روزنامه اشپ فیمصاحبه محمد جواد ظر رامونیپ منایدر گفت و گو با ا ياحمدمازن

در روابط  يتشنج و نا امن جادیا یبه طور مداوم برا يدر مجلس اظهار کرد: برخ یو ضاحیموضوع است

 یمجلس شورا يخود در صحن علن یذکرهاو در ت گیرند مي يشیپ دیگر یکاز  يو خارج يداخل

 یراهبرد یها استیس فیظر یکه آقا يکنند؛ در صورت يامور خارجه حمله م ریبه وز يماسال

 کند. يم انیرا ب رانیا ياسالم یجمهور

ها  هجمه گونه این ست،یشما ن ندیامورخارجه کشور خوشا ریوز یها صحبت که اینافزود: به فرض  یو

 يو ب يانصاف يب تینها کند، يم انینظام را ب یها استیکشور که تنها س يپلماسیدستگاه د سیبه رئ

 انیآقا نیکه هم يدر صورت کنند ميمتهم  یرا به فرصت سوز فیافراد، دولت و ظر نیاست. ا يعدالت

 با ترامپ هم صدا شده اند. يکرده اند و به نوع یمرتب بر سر راه ملت و دولت سنگ انداز

 يمانیسل دیبه صورت مستمر با شه فیظر یگفت: آقا ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

سردار  نیب يدوگانگ جادیا نیبنابرا کردند؛ يم يبررس دیگر یکرا با  يالملل نیداشت و مسائل ب دارید

 دندیتاب يافراد سعه صدر را برنم نیاز ا یاریاست. بس يمانیسل دیبه خون شه انتیخ فیو ظر يمانیسل

 افراد داشت. نیاز ا یدل پر زین يمانیسل دیرو شه نیو از هم

بودند که امروز بحث مذاکره را با  يکردند، کسان لیتبد دیها را به تهد که فرصت یافزود: افراد يمازن

که  نشانند يمتهم م گاهیرا در جا فیظر یا افراد به گونه نیاز ا يکنند. برخ يمستهجن مطرح م يعبارات

 کار او بوده است. ينیاوکرا یمایسقوط هواپ یيگو

 یها تیهمه ظرف يکنند و خود را مدع يم جادیخاص در جامعه تشنج ا ياتیبا ادب یادامه داد: عده ا یو

کنند، اما  يجسارت م کند يخدمت م يکه در چهارچوب قانون اساس يدانند و به هرکس يملت م

 .شوند ميبا حمله به اشخاص محبوب باعث تنفر مردم از خود  دانند مين

کرد و  تیعدالت و انصاف را رعا دیخاطرنشان کرد: با ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

 شیتذکر داد؛ اما با تشو یبه و يسر زده، در چهارچوب قانون اساس یریقصور و تقص ياگر از کس
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. ستادیا هندخوا یيرفتارها نیقطعا در برابر چن زیو مردم ن کنند ميشنج تنها جامعه را مت ياذهان عموم

 .افراد پاسخ رفتار خود را در دوم اسفند ماه خواهند گرفت نیا

 

 برد یم نیوجود ظلم، آرامش جامعه را از ب

در نظام  يعدالت ياحساس ب جادیبا هشدار نسبت به ا ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما 

است که  نیما ا یها مختلف مجالس و دولت یها دوره رادیا ترین بزرگجامعه، گفت:  کی يانتخابات

 نشده است.  يصرف اصالح نظام انتخابات يوقت کاف

که در  هیفاطم امیخود در ا يدر سخنران ياالسالم احمد مازن حجت وز،یبه گزارش خبرنگار گفتگو ن

 طیرخ داد، در مجلس گفتم شرا ریکه چند سال اخ ياتفاقات يطدفتر روزنامه اعتماد برگزار شد، گفت: 

و  يامر اجتماع کیاما به  ستندی. همه اغتشاشگر و مخرب ندیمردم فراهم کن ياعتراض مدن یرا برا

 اعتراض دارند. يقانون

حرف نامربوط به سپاه   نیدر نبرد صف انشاریشاهد بود که  يبار امام عل کی  مازني تصریح کرد:

. دهند يشوند که فحش م یيمشهور به آدمها ارانمیزدند. حضرت فرمودند من دوست ندارم  هیمعاو

که مظهر استکبار،  يبه فرعون دیفرما يوبرادرش هارون م يخداوند در قرآن خطاب به حضرت موس

 . دییفحش وناسزا نگو داند، ياست و خود را خدا م داداستخفاف و استب

 

 

 

 مشاركت مردم در انتخابات است بودن نییدر پا اتجریان ینفع برخ

بودن مشارکت  نییدر پا اتجریان يگفت: نفع برخ ياسالم یمجلس شورا دیام ونیعضو فراکس کی

و  يندارند و اساسا به دموکراس رانیا ياسالم یبه نظام جمهور يربط ها اینمردم در انتخابات است، اما 

 اعتقاد ندارند. یساالر مردم

به شدت باور به انتخابات و نقش مردم  یاظهار کرد: مقام معظم رهبر سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن

از  زیانتخابات ن بودن يدارد. رقابت تیاهم یيبه صورت مبنا شانیا یبرا یدارند و مشارکت حداکثر
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شان در  هم هستند که نفع ياتجریانداشته است، اما قرار  شانیا دیاست که همواره مورد تاک ياصول

ندارند ممکن است  رانیا ياسالم یبه نظام جمهور يربط اتجریان نیمشارکت مردم است. ا بودن نییپا

اعتقاد ندارند و با  یو مردم ساالر يبه دموکراس ها ایناساسا  يحضور داشته باشند ول یيدر جاها

 ها آن شهیو اند ستندین تیمردم و حاکم تیکثرا ها ایناست.  ينتیمردم ز یاند که را صراحت اعالم کرده

 ندارد. يو قانون اساس ی)ره(، رهبر ينیامام خم شهیبه اند يربط

که باعث مشارکت گسترده و پرشور مردم در انتخابات  یزیچ نیاول کنم ميادامه داد: من فکر  یو

را درک کنند که  نیا دیست. مردم باها آن یگذارتأثیرنقش مشارکت مردم و  تیاحساس اهم شود مي

 گاهیبه ارتقاء جا يبه کشور وارد کند و مشارکت باال چه کمک تواند يم يچه خسارت نییمشارکت پا

 .کند يم يمنافع مل تیو تقو رانیا

مردم و  نیارتقاء سطح اعتماد ب تیبا اشاره به اهم ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

نگهبان، وزارت کشور و  یاندرکاران اجرا و نظارت بر انتخابات، شورا اظهار کرد: دست ت،یحاکم

ارتقاء  ااعتماد ر یفضا دیاحزاب و نامزدها با چنین همامر انتخابات هستند و  يکه متول يهای دستگاه

. متاسفانه موثر هستند يلیخ نهیزم نیمرجع در ا یها دهند تا مردم احساس صداقت و اعتماد کنند. گروه

 مایکه در صداوس یيها . از جمله اهانتکنند مي اعتماد يمرجع را ب یها مختلف گروه یها به بهانه يگاه

 خواهند يست که مها آن ياسیسهم تفاوت مواضع  لشیو دل شود ميمحافل نسبت به هنرمندان  يو برخ

 شوند. تأثیر يکنند تا ب بیرا تخر ها آن

ادامه داد: اگر هنرمندان ما احساس کنند مورد  ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 ان،ی، دانشجوها دانشگاه دی. اساتابدی يو انتخابات کاهش م تیبه نظام، حاکم ها آناعتماد  ستندیاعتماد ن

احساس  دیبا ها آنمهم است  اریاعتمادشان بس زیدارند ن تیکه نقش مرجع يحوزه و همه کسان یفضال

 دهند. یجامعه تسر گریاعتماد را به طبقات د نیاعتماد کنند تا بتوانند ا

اعتماد کنند که در  دیو مستضعف هم با ریپذ بیکرد: طبقات محروم جامعه و اقشار آس دیتاک يمازن

 .شود مي جادیا ها آن يدر زندگ یرییصورت مشارکت در انتخابات تغ

مشارکت عنوان و خاطرنشان کرد: انتخابات  شیعوامل افزا ینتر مهمبودن انتخابات را از  يرقابت یو

سمت برود که  نیمردم به ا تیممکن است ذهن یيجاها کی. یياست نه واجب کفا ينیواجب ع کی

 چه کند ينم ياست که به نظر برسد فرق یيباشد آن هم جا یيواجب کفا تواند يشرکت در انتخابات م

اگر  يحت دیا يم شیاحساس پ نیوجود نداشته باشد ا يواقع یرقابت به معنا ي. وقتاوردیب یرا يکس
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 کیکدام  کند ينم يجنس هستند و فرق کیپنج نفر همه از  هیحوزه انتخاب کیدر  ندیاصولگرا بب جریان

و همه  شدبا زیم یمختلف رو یها نهیاگر گز يفعال نخواهد شد، ول ها آنانتخاب شوند مشارکت 

 شیو مشارکت افزا ردیگ يشکل م يخود تالش کنند رقابت واقع نهیگز تیموفق یبرا دیاحساس کنند با

 .کند يم دایپ

اظهار کرد:  ،«ستین يرقابت هیانتخاب یها از حوزه یاریبس طیشرا دهیطبق اخبار رس» که این انیبا ب يمازن

 يهمه اصولگرا هستند. اگر انتخابات رقابت داهایرقابت وجود ندارد و کاند هیحوزه انتخاب يدر برخ

 نیحالت بدتر هم ا وندارد  يو چه نه تفاوت میچه شرکت کن ندیگو يحالت م نینباشد مردم در بدتر

 کنند. اسیاست که احساس 

 

و  ينیمردم براساس عرق د دوارمیگفت: ام انیدر پا ياسالم یطلب مجلس شورا اصالح ندهینما نیا

را با حضور باشکوه خود  ایدن گریبار د زیدوره از انتخابات ن نیار گذشته در اخود همانند ادو يمل

برقرار  يبترقا یکه قابل اغماض است فضا یيداهایاز کاند یاریبس تیصالح دییکنند و با تا ریغافلگ

 شود.

 

 اقوام است نیهمه ا نیو انسجام و احترام متقابل ب یبماند همبستگ رانیا رانیباعث شده ا چه آن

اقوام هم  نیهم نیشده؛ کرد، فارس، لر، ترک، ترکمن و ب لیاز اقوام تشک یا از مجموعه رانیا»

و انسجام و  يبماند همبستگ رانیا رانیباعث شده ا چه آن کنم ميشده و من فکر  لیتشک یيها شعبه

 «.اقوام است نیهمه ا نیاحترام متقابل ب

و از  نندیرا کنار هم بب ها تیظرف نیکه توانستند همه ا جا آنبوده که  نیا خیدر طول تار رانیا رهبران هنر

هر جا  ينگه دارند ول رانیرا ا رانیاقوام احترام بگذارند ا نیاستفاده کنند و به همه ا ها تیظرف نیهمه ا

به اقوام  یقرار دادند و نگاه ابزار گریقوم د ررا در براب يرا متحد و با هم نخواستند و قوم يرانیاقوام ا

 . «میرا از دست داد رانیاز خاک ا يداشتند آن وقت ما بخش يرانیا

بود و  ینگاه ابزار رانیکه نگاه حاکمان به مردم ا میداد يرا از دست م رانیاز خاک ا يبخش يزمان ما

نگاه   اقوام، آرا، یبرا يو احترام خورند يم يو زمان جنگ و ناخوش يتیو رع یمردم به درد سرباز که این
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شدند و  تفاوت يحالت ب نیهتردر ب يرانیو اقوام ا رانیبود که مردم ا جا آنو نظر مردم قائل نشدند. 

 دارد. يگفتند به ما چه ربط

هم  يبا قرعه کش طیشرا نیبا ا هیانتخاب یحوزه ها يبودن برخ بیرق يگسترده و ب یها تیصالح رد با

است در هر  نیبنده به شما ا شنهادی. اما پستیانتخابات ن یبه برگزار یازیانتخاب کرد و ن شود مي

 مانیدارند پش مردمبه  یکه نگاه ابزار يکه کسان میچنان رفتار کن دیکه رقابت وجود دارد با یحوزه ا

 شوند.

 دیکردند و گفتند برو ریتدب شانیرا رد کردند اما ا يهاشم تی. صالحيرفسنجان ياز هاشم میاموزیب دیبا

کند.  یتواند جامعه را راهبر ينم تیریمد وهیش نیقهر کنند. ا دینبا ياسی. کنش گران سيستاد روحان

 و  خم ها مردم را نجات دهند. چیدارند که در پ يبه راهبران ازیمردم ن

و  یدر کنار مقاومت حداکثر ی. مشارکت حداکثررانیا یصلح است. صلح برا یبرا مقاومت ما شعار 

 .یار حد اکثردر برابر فش

 

 

 بداند ینتیمردم را ز یحق ندارد را یكس

مردم  یرا دیبگو دینبا يگفت: کس رنایدر گفتگو با ا ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

بوده و  يدنبال مشارکت حداقل  است که به يکسان شهیمردم در تقابل با اند یاست چرا که را ينتیز

 .کنند ميخود را در مشارکت محدود مردم جست و جو  یروزیمنافع و پ

مردم در  یدرباره حضور و مشارکت حداکثر يرهبر انقالب اسالم اناتیبا اشاره به ب ياحمد مازن

تحمل  ،يدفاع هیبن تیافزود: من معتقدم در کنار مقاومت و تقو ياسالم یانتخابات مجلس شورا

و استفاده از  ایتعامل با دن یعبور از مشکالت، تالش برا یبرا یزیر و برنامه میاز تحر يمشکالت ناش

به فشار  يمردم پاسخ مناسب یمشارکت باال ،ياسیو س یاقتصاد ،يفرهنگ يپلماسید یها تیظرف

 متحده است. االتیا یحداکثر

در انتخابات شرکت  رانیا یبرا دیرا قبول ندار نیاگر د که اینبر  يمبن یبا اشاره به سخنان رهبر يمازن

 نیو سطح باال است. چن يفراجناح اریرهبر انقالب در خصوص انتخابات بس ریکرد: تعب حیتصر د،یکن
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 نینظام، به ا یو شئون معنو تیو سکاندار اسالم هیفق يول گاهیرهبر انقالب در جا یاز سو یاظهار نظر

 نظام مهم است. تینظام به اندازه اسالم تیمعناست که جمهور

 فیمعناست که همه مردم در برابر انتخابات حق و تکل نیبه ا چنین هم یرهبر اناتیادامه داد: ب یو

منتخبان مردم حاکمان بر  که ایناست، ضمن  گذارتأثیردر انتخابات باارزش و  ها آن یدارند و را

 سرنوشت کشور هستند.

 

 از مقاومت اتفاق نظر دارند تیدر حما رانیا یاسیاحزاب س یتمام

از  تیدر منطقه است گفت: حما ستیونیارتجاع و صه جریان يهدف اصل رانیا که اینبر دیبا تاک يمازن

 است. رانیمنافع ملت ا تأمین عامل هیهمسا یکشورها

 ونیسیعضو کم "ياحمد مازن"قدس )قدسنا( حجت االسالم  یالملل خبرگزار نیگزارش گروه ب به

 یموجود در رسانه  یضعف ها يخبرنگار قدسنا به بررسدر گفتگو با  ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ

 مقاومت پرداخته است. جریاندر نحوه پوشش  رانیا يمل

رسانه  رانیکشند، ما در ا يما بار احزاب رو به دوش م یرسانه ها يفعل طیدر ابتدا گفت: در شرا يمازن

 ایطرف اصالح طلب ها  ایمعموال  رانیا ياسالم یجمهور يونیزیو تلو يرسانه رسم م،یمستقل ندار

 یدر حوزه ها امنوال رسانه ه نیاست و بر هم ياصول گراها قرار دارد و کارکردشان به طور کل حزب

 کنند. يو ..( ورود م يو اجتماع ی،اقتصادياسیمد نظر خودشون )اعم از س

کنم که  ي، من فکر مشود ميپنهان  يجنجال یترهایها پشت ت قتیاز حق یاریاساس بس نیهم بر

 .ستیاست. اکنون برخورد با موضوع مقاومت عادالنه ن جریان نیا يقربان زیموضوع مقاومت ن

شرکت  انیخبرنگاران به م يسال ها است که وقت که اینبر  يخبرنگار قدسنا مبن سؤالدر پاسخ به  يمازن

 یبرا شانیها زهیانگو  لیاز شرکت کنندگان دال یاریروند و از بس يروز قدس م یيمایکنندگان در راهپ

و قدس  نیت از فلسطیما به خاطر حما که اینبر  يمبن يشوند با پاسخ يم ایرا جو یيمایشرکت در راهپ

 ست؟یچ لیشوند، دل يروبه رو م م،یکرده ا دایحضور پ یيمایدر راهپ یبه فرمان مقام معظم رهبر ایو 

جنبه آن  کیپرداخته شود،  ياز جوانب مختلف يستیدر منطقه با يمقاومت اسالم مسألهبه پاسخ داد: 

( امبراکرمیپ اتی)دوران ح ماست. ما از صدر اسال یو اعتقاد يخیتار عتیب کیاست و براساس  ينید
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 مسیونیرخ داد، صه يستیونیصه میکه جنگ عراق و رژ ي. زمانمیروبه رو بوده ا یهودی یفکر جریانبا 

 دارد. ينیجنبه د مسأله نیا نیبنابرا میرا از شما گرفت بریها گفتند که ما انتقام خ

کنند، درست  يتوانستند در حال حاضر در آرامش کامل و در صلح زندگ يمردم منطقه م گرید یيسو از

 يزندگ امبریپ مانهیحک یپندها هیجنگ تمام شد و مردم در سا امبریپ اتیکه در زمان ح طور همان

تفکر  رد،ک دایدر منطقه حضور پ یها و شورو يسیها،انگل یيکایبا توطئه آمر ستیونیصه دهیکردند. پد

 میرژ قتیدارد در حق اریدر اخت ایکه در نقاط مختلف دن یبا استفاده از قدرت رسانه ا ایدر دن زمیونیصه

 نیها در کنار همه ا ستیونیگذارند. صه يم تأثیر يغرب یکنند و بر کشورها ياداره م زیرا ن کایآمر

 يخود روا دانستند که اراض یراحق را ب نیسوء استفاده کردند و ا زیهولوکاست ن یموارد از ماجرا

 را اشغال کردند. ينیفلسط

دانند که از  يخود محفوظ م یحق را برا نیا زیو لبنان اکنون ن نیدر ادامه اشاره کرد که مردم فلسط یو

ارتجاع و  جریان يهدف اصل انیم نیدر ا زین رانیخاک خودشان در برابر اشغالگران حفاظت کنند. ا

 ایو  يحکومت و ياسیمختلف از جمله ساختار س لیها به دال ستیونیصه م،یدر منطقه هست ستیونیصه

 يبه طور رسم ۱۳۵۷در قبل از سال  رانیدانند، ا يم رانیدشمن خودشان را ا کیاستراتژ تیموقع

داشته است  يها قدم بر م یيکایمنافع غرب و آمر تأمین یفارس بوده و در راستا جیژاندارم منطقه و خل

و  تأمینو منطقه را  رانیا ردمو فقط منافع م ستین یکشور چیدر منطقه ژاندارم ه رانیاما اکنون ا

 کند. يحفاظت م

دفاع  یگذارتأثیررهبر معظم انقالب در منطقه و  یگذارتأثیرو  رانیا کیاستراتژ تیافزود: موقع یو

ها باعث  نیشدند و مجموعه ا روزیمردم پ يکه با دست خال رانیا يانقالب اسالم چنین هممقدس و 

در  تندنتوانس يو غرب یيکایباشند. دشمنان آمر نیشده تا آنان نسبت به همه آن دستاوردها خشمگ

 .ردیگ جهیو .. نت هیو عراق و سور منیکه تهران توانست در  دندیبرسند اما د یيافغانستان به جا

 يبه عنوان پشتوانه اصل رانیا يستیکه با دندیرس جهینت نیبه ا رانیاست که دشمنان ا لیدل نیهم به

 .ردیگبمحور مقاومت هدف قرار 

گسترده  يکرد: ما اکنون در منطقه حضور نظام حیمجلس در ادامه تصر يفرهنگ ونیسیسابق کم سیرئ

مقاومت  هیبلکه به صورت الهام بخش روح میدر جنگ ها شرکت نکرده ا میو به طور مستق میندار یا

از  تیادر رابطه با حم یتا کنون به گونه ا رانیا ياسالم یو جمهور ی.رهبرمیدر منطقه عمل کرده ا

 نیپروران( عمل کرده که ا می)به طور کل ترورس کایلبنان در برابر غرب و آمر ژهیمنطقه بو یکشورها
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بنابر  یمقام معظم رهبر زی. امروز نرندیگ يشده اند و از ما در مبارزه با استکبار الهام م رانیمردم عاشق ا

دشمنان و بد خواهان  لیاز قب ياسمنطقه در برابر مشکالت اس یمردم و کشورها یاریو  تیحما چه آن

 کنند. تیحما نیمانند فلسط يند تا از موضوعاتخواه ميو محور مقاومت  رانیاست از مردم ا

گفت:  یمجاز یدر فضا نیشبهات در مورد فلسط يدر خصوص نشر برخ يسؤالدر پاسخ به  یو

امکان وجود ندارد که بر  نیاست و ا یا ختهیافسارگس یفضا ایدن یدر همه کشورها یمجاز یفضا

گرفت. در شبکه  جهیکرد و نت یزیبرنامه ر ردیگ يصورت م یمجاز یکه در فضا یياساس اظهار نظرها

 یها امیاز پ يعیکه فرد شرکت کننده در آن با حجم وس شود مي دهیمسابقات د يبرخ يونیزیتلو یها

 نی. اشود مي روزیکه آن فرد پ مینیب يم تیاما درنها شود ميخود مواجهه  یکننده در حساب کاربر دیناام

. میکرده ا لتریفضا را ف نیا میمحتوا کن دیتول که این یشود متاسفم که ما به جا تیریمد يستیفضا با

 )برخالف سخن رهبرانقالب(

 يو رسم يقیحق یدر رسانه ها يستینبا نیمانند قدس وفلسط يآن است که موضوعات گرید مسأله

و  نیالد يقاسم و صف مینع خیو ش یبر هینب یمطرح شود. من با آقا يو حزب يکشور به گونه جناح

 رانیا یجناح ها يداشتم و به آنان گفتم که مقاومت با تمام داریاز ارکان حزب اهلل د یگرید یبخش ها

خودمان را به  يدرون حزب یارتباط دارد. متاسفانه ما در عرصه رسانه جنجال ها ياسیو احزاب س

از افراد که  يبرخ زیموضوع ن نی.  در کنار امیده يمان ارتباط م يو منافع مل يالملل نیمسائل ب

 ياسالم یورکه جمه یيمردم و کمک ها شتیمع انیارتباط م جادیندارند اقدام به ا يمشخصات معلوم

 رانیاست که ا يدرحال نیکنند و ا يعضو محور مقاومت م  یکشورها گریلبنان و د ای نیبه فلسط رانیا

 کند. يکشورها م نیبه ا يکم اریکمک بس

که در عرصه مقاومت و  یيبخصوص رسانه ها يمل یرسانه ها يش گفت تمامسخنان انیدرپا یو

چه اصالح طلب و چه اصول گرا به کار  يبدون نگاه به اهداف حزب يستیکنند با يم تیفعال نیفلسط

 است. رانیمنافع ملت ا تأمین در راستای هیهمسا یاز کشورها تیخود ادامه دهند. حما

 

 است دنینمک به زخم مردم پاش یگر یو اشراف ینینش كاخ

برنا در خصوص  ياسیوگو با خبرنگار س در مجلس، در گفت يفرهنگ ونیسیعضو کم ،ياحمد مازن

از ارائه  يبر انتقاد خاتم يمبن يبرخ یو ادعا دیام ونیمطرح شده درباره عملکرد فراکس یانتقادها»
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به دعوت مجمع  دیام ونیفراکس سهیهیأت رئ یگفت: اعضا «دیام ونیتوسط فراکس فیگزارش ضع

 یو با اعضا افتندیمبارز حضور  ونیدر جلسه مجمع روحان ورماهیمبارز  دوشنبه چهارم شهر ونیحانرو

از اقدامات و  يگزارش سهیهیأت رئ یاعضا رینشست عارف و سا نیکردند. در ا داریمجمع د نیا

 ارائه کردند. دیام ونیخدمات مجلس دهم خصوصا فراکس

است.  فیضع دیام ونیاند گزارش عملکرد فراکس وان نگفتهعن چیبه ه يکرد: خاتم انیدر ادامه ب او

استفاده  ای رسانهاز امکانات  دیو با دیمنعکس کن دیعملکردتان را نتوانست ای رسانهگفته به لحاظ  يخاتم

استفاده  زیبه مردم و ن دیام ونیاز عملکرد و خدمات فراکس يرسان بر ضرورت اطالع يشود. خاتم

 کرده است. دیرفع مشکالت کشور و مردم، تأک یمجلس برا يدوره کنون ماندهیاز مدت باق یحداکثر

و براندازان  يدر خارج از کشور دشمنان انقالب اسالم که اینگفته باتوجه به  يکرد: خاتم انیب يمازن

 تیاصالحات فعال جریان هیتا عل کنند ميروز تالش  شبانه شانیها مخالف اصالحات هستند و رسانه

هم با  رند،دا اریکه در اخت ای رسانه تیاز ظرف يداشته باشند و در داخل کشور هم عناصر افراط

 یفکر ،رسد ميدرست به گوش مردم ن دیام ونیعملکرد فراکس جهیدر نت ،کنند مياصالحات مخالفت 

 .دیبرسان ياسیس فعاالنکه گزارش کار خود را به اطالع مردم و نخبگان و  دیکن نیا یبرا

است. فقط گفتند  فیخود گزارش ضع ایاصال نگفته نحوه ارائه گزارش و  يگفت: خاتم انیدر پا او

 باشد. ایکه فعال و پو یا نهارسانه ندارد؛ رس دیام ونیفراکس

 

 

زمان خود هشدار داد در  یبه علما نیائمه نابود شده بود / امام حس اویانب راثیاگر عاشورا نبود، م

 سکوت نکنند یمقابل سخنان گناه آلود و حرام خوار

 امبریپ ا،یهمه انب راثیاگر عاشورا نبود، م که این انیبا ب ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

کرد و  ایگذشتگان را اح راثیخود م امیبا ق امام حسین)ع(اسالم )ص( و ائمه )ع( نابود شده بود، گفت: 

 کرد. نیرا تضم راثیم نیاز مرگ نجات داد و استمرار ا

چه  هودی یعلما  د؛یریعبرت بگ هودی یخداوند در مورد علما ریاز تعب دیگو يبه علما م امام حسین)ع(

 ها آنو سکوت  يتفاوت يداشتند که در برابر دو عامل فساد در جامعه سکوت کردند و ب یعملکرد بد
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سکوت کردند.  اشد و خدا نه آن مردم بلکه عالمان را لعن کرد که چر يفروپاشباعث شد جامعه دچار 

 . "یخوار حرام"و  "سخن گناه آلود"آن دو عامل فساد چه بود؟ 

 و دروغ سوگند  تهمت، دروغ، نسبت  دروغ، سخن دروغ، آمار است، دروغ آلود، گناه سخن بارز مصداق

مربوط به زبان  گناهانو  یيگو که در مقابل دروغ گرفته پیمان علمااز  خدا اساسا. باشد دروغ چه هر

 سکوت نکنند.

 یانداز اختالس و دست ،یخوار در مقابل رشوه هودی یهم رشوه است. علما یخوار حرام بارز مصداق

زمان  یرا به علما نیا امام حسین)ع(خدا گرفتار شدند. نیسکوت کردند و به لعنت و نفر المال تیبه ب

از  دیکردشما هم سکوت  که اینعلت  د؟یترس يچه م یبرا دیگو يم ها آنو خطاب به  دیگو يخود م

 . دینترس يکه خدا گفته جز خدا از کس يبوده در حال تانیترس جان و آبرو

 یها و آدم ریبزرگان، مشاه یخدا بترسد. ا ریمرعوب شود و از غ دینبا کند يفکر م یيکه خدا يکس

که اهل  دیهست نیو مشهور به ا کنند مي ادیاز شما  يکیمحترم شهرت شما به علم است و به ن

هم  وقطاران  نسبت به هم حتینص نیاز ا يکه بخش دیکن حتیجامعه را نص دیو با دیهست يرخواهیخ

 یاز منکر را فقط برا يامر به معروف و نه نیمردم است. ا رینسبت به سا يلباسان خودتان هست، بخش

 علما هم گذاشتند. یحاکمان و صاحبان قدرت هم گذاشتند، برا یعوام نگذاشتند، برا

ناپسند است و از  يصالح باشند. فساد از هر کس دیمصلحان خود با م،یاصالح جامعه هست يمدع اگر

 يگرانیر ببرند که درا به کا ياصالح جامعه همان روش انیناپسندتر. اگر قرار باشد مدع ،اصالح يمدع

 .ستها این نیب يندارند، پس چه فرق یيادعا نیکه چن

 یبرا ينیکرد، تضم ایگذشتگان را اح راثیبود که م نیکرد که نقش ماندگار شد ا فایکه اباعبداهلل ا ينقش

  يندگیو نما نید يندگینما  خدا، يندگینما يکه مدع يجریان یبرا لیبد جادیبا ا ندهیاستمرار آ

 اینداد  انجام گریکس د چیداد و ه انجام امام حسین)ع(است که  یکار نیاست. ا يانسان یها ارزش

 ومیدهد گفت کل  انجامکار را  نیخواست ا شانینداد. هر که بعد از ا انجامشکل  نیحداقل به ا

 از مییاست که بگو نیجهت شاخص شده است. پس حق ا نیعاشورا و کل ارض کربال. عاشورا از ا

 .می)ع(هستند و هست يبن عل نیحس ونیآدم تا خاتم همه مد

 

 آورد نییها را پا لمپن یصدا توان یبود/ م یمل یگو و گفت ریمشوق ما در مس یخاتم
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در مجلس خبر  يمل یگو و مجمع گفت لیاز تشک ياسالم یتهران در مجلس شورا ندهینما يمازن احمد

خود را اعالم  يو همراه تیمجمع شرکت کرد و حما نینشست ا نیدر اول يجانیالر یداد و گفت: آقا

 .داردحرکت  نیدر استمرار و ادامه ا يلیبد ينقش ب زیعارف ن یآقا یها تیو حما ها يکرد و همراه

 یگو و جلسات گفت ایکه آ سؤال نیدر پاسخ به ا لنا،یا ياسیگو با خبرنگار س و در گفت ياحمد مازن

شد؟، گفت: ما دو هفته گذشته  لیتشک يجلسه شما چه زمان نیو آخر شود ميبرگزار  چنان هم يمل

بر  وهجلسه عال نیکه در ا میعارف برگزار کرد یرا در دفتر آقا يمل یگو و گفت یجلسه شورا نینهم

به محمدرضا عارف  توان يشورا نام برده شد که م نینسبتا منظم ا یمباحث مطرح شده، از اعضا ریسا

مصلحت نظام،  صیصدر عضو مجمع تشخ دمحمدیطلبان، س اصالح گزاری سیاست يعال یشورا سیرئ

موقت  هامام جمع فرد يابوتراب دمحمدحسنیس ،یخط امام و رهبر روانیجبهه پ سیمحمدرضا باهنر رئ

 صیعضو مجمع تشخ يو احمد توکل یمجاز یفضا يعال یعضو شورا ياهلل ضرغام تهران، عزت

 یآقامحمد يو عل کند يجلسات شرکت م نیدر ا يگاه زین یانصار دیمج یمصلحت نظام نام برد. آقا

 جمع اضافه شوند. نیهم قرار شده به ا

و  دیرا از کجا آغاز کرد تانیگوها و که شما گفت سؤال نیمجلس در پاسخ به ا دیام ونیعضو فراکس نیا

 نی. اشود ميزار به طور منظم برگ يمل یگو و گفت یگفت: جلسات شورا د؟،یا دهیامروز به کجا رس

که  یرد. کارککند يکشور و مسائل موجود در مملکت بحث م یها تیاولو یشورا به مرور زمان رو

کشور بر  يو اجتماع ياسیس یگو را در فضا و است که فرهنگ گفت نیدارد ا يمل یگو و گفت یشورا

 نیتا ا کنیم مي یهمکار يدر موارد اشتراک میتوان يکه م جا آنتا  زیفرهنگ خشونت و قهر غلبه دهد. ما ن

 برسد. جهیخواسته به نت

 یها تیشخص نیکه ب يبا اشاره به موضوعات اختالف ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

تا  کنیم ميگو  و گفت يشورا وجود دارد، عنوان کرد: در موارد اختالف نیدر ا ياسیدوجناح س

. باشدمان  قانون مالک عمل م،یکه اختالف دار یيجا آن میا کرده دیمان به حداقل برسد و تاک اختالفات

الخطاب ما باشد، چراکه مشارکت فعال مردم در انتخابات  که انتخابات فصل میا کرده دیتاک چنین هم

داخل  ياسیس یها و جناح و اسالم رانیدشمنان کشورمان که با ا یروشن برا امیپ کی تواند يرو م شیپ

 داشته باشد. ،کنند مي يبا ما دشمن ها میتحر قیکشور مخالفند و از طر

مشارکت مردم در انتخابات چه  شیکه جهت افزا سؤال نیطلب در پاسخ به ا اصالح ياسیفعال س نیا

 يانتخابات نامه ثاقیم» نهیزم نیاست؟، گفت: در ا رفتهیشورا صورت پذ نیا یاز سو يو اقدامات پیشنهادها
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بحث قرار  دشورا مور نیاست که روش انتشار و اشاعه آن هم در هم هیدر حال ته «يمل یوگو گفت

نفره از  ۲۵جمع  کیکه از  میا داده لیرا تشک يمل یگو و . همزمان درون مجلس هم مجمع گفتردیگ يم

 یها آنبرگزار شده و زم زیمجمع ن نیشده است و تاکنون شش جلسه از ا لیمختلف تشک یها فیط

 .شود ميکه مجلس نشست دارد، برگزار  يامیدارد که در روز و ساعت مشخص از ا يثابت

چه  کنند ميمجلس شرکت  يمل یگو و که در مجمع گفت يکه اشخاص سؤال نیدر پاسخ به ا مازني

 اسیال  ،یمطهر يمحمدرضا عارف، عل انیجلودار زاده و آقا الیهستند؟، گفت: خانم سه يکسان

 ،یآباد منیجعفرزاده ا يعلغالم ،يهاشم زاده يقاض نیرحسیام ،يبهروز نعمت ،يکاظم جالل ،يحضرت

 ا،ین يجهانبخش محب ،يفرهنگ نیمحمدحس رزاده،یم تیرحمایم ،يلیوک يغالمرضا تاجگردون، محمدعل

 نیهستند که در ا يندگانیاهل سنت هستند از جمله نما ندگانیکه از نما یجهان آباد يمیرح لیجل

 مجمع شرکت کرد. نیجلسه ا نیهم در اول يجانیالر يعل ی. آقاکنند ميمجمع شرکت 

 که اینعارف قبل از  یآقا فکری همبا  يجانیالر یکرد: آقا حیمجلس تصر يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 یمجمع توافق کردند و آقا نیا بیترک یشود، رو لیدر مجلس تشک يمل یگو و جلسه مجمع گفت

 هیاعضا را ته يکه اسام میداشت مأموریتعارف  یو بنده از طرف آقا يجانیالر یاز طرف آقا يجالل

مجمع  نینشست ا نیدر اول يجانیالر ی. آقامیبرس ستیل کینفره به  9جمع  کیبا  تایو نها مینک

 شان،یا ادیمشغله ز لیخود را اعالم کرد اما در جلسات بعد به دل يو همراه تیشرکت کرد و حما

 حاظبه ل يجانیالر یاست که آقا نیاما انتظار ما ا میبرد شیو جلسات را پ میمنتظر وقت او نماند

پس  نیاز ا میدواریبگذارند که ام یشتریوقت ب ،شود ميکه به کل نظام و کشور مربوط  مسأله تیاهم

 شود. نیچن

 یگو و که در مجمع گفت ياز منکر خاطرنشان کرد: مباحث يامر به معروف و نه ونیعضو فراکس نیا

خارج از  يمل یگو و گفت یاست که در شورا يهمان مباحث بایتقر ،شود ميمجلس به آن پرداخته  يمل

مباحث مطرح شده در مجمع و شورا در هر دو جلسه مطرح و مجددا مرور  ،شود ميمجلس مطرح 

است که در  نیا يمل یگو و گفت ینسبت به شورا يمل یوگو اما اقتضاء جلسات مجمع گفت دشو مي

مورد را در دستور کار قرار  نیو ما ا دهد يصورت م یشتریقوه مقننه کار ب گاهیجا تیاهم یمجمع رو

صورت گرفته  يمختلف یها مشخص کرده بحث يکه قانون اساس یتا آن حد نهیزم نیو در ا میا داده

از عوامل درون  يممکن است ناش ،شود ميمختلف متوجه مجلس  يکه از نواح يبیاز تخر ياست. بخش
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ها و نقش دشمنان  جناح ياسیاز اختالفات س ياز جهل عوامل خارج از مجلس، ناش يمجلس، ناش

 باشد. يخارج

هم  ماینقش صدا و س چنین همخصوص  نیکرد: در ا دیتاک سیو سوئ ایاسپان يعضو گروه دوست نیا

رد نکردند اما  شانیکه ا میجلسه دعوت کرد نیرا به ا یعسکر يعل یمطرح شده و ما چندبار آقا

 ترحضور هرچه زود نیا کنم مي دیتاک جا ایننداشته است و من  قیتطب شانیا یها آنما با زم یها آنزم

 گاهیارتقاء جا ریدر مس مایصدا و س نسازما. شود ميبهتر  مایحتما رابطه مجلس و صدا و س افتدیاتفاق ب

در کشور است،  يرکن حفظ دموکراس ینتر مهمو  يکه رکن مهم قانون اساس ياسالم یمجلس شورا

جهت خالف  درهم  يرنگ است و گاه کم اآلننقش  نیداشته باشد که ا یشترینقش بهتر و ب تواند يم

از مجلس داشته باشد  يانتظارات  زیاو ن دیشا شانیاست که وجود دارد. با حضور ا یآن توقع و انتظار

 کمک کند. شانینظرات ا تأمینبه  تواند يکه م

جلسات مطرح  نیکشور در ا یگذار قوه قانون گاهیحفظ جا برایکه  يادامه داد: فارغ از مسائل يمازن

خبرها هم  نیشده و آخر يهم بررس الملل نیو مسائل ب يمردم، مسائل فرهنگ يشتیمع یها شده، دغدغه

 یدهم مناد جلساست که م نیافتاده ا نهیزم نیکه در مجلس دهم درا ياتفاق ینتر مهماما  ؛شود ميمرور 

 نیخشونت و دعوا و قهر و تحصن و فاصله گرفتن از نظام از ا ادیفر يعنیاست  يمل یگو و گفت

هم بر خالف آن  يفیضع یاگر صداها انایکه از مجلس دهم بلند است و اح یيندا ست،یمجلس بلند ن

 است. يمل یگو و گفت یندا کند، يوجود داشته باشد در خود گم و پنهان م

 یها تینفر از شخص ۵۰از  شیطرح مطرح شده با ب نیکه ا يمدت نیبنده در طول ا که این انیبا ب یو

 یداشتم، آقا داریکه با او د يتیشخص نیام، گفت: آخر گو کرده و رابطه گفت نیدر ا گذارتأثیر

شاه از  یردارب شدند و در تاج يشاه زندان یگذار در تاج شانیبود که از مفاخر ما هستند، ا زاده یسرحد

 نیاز مجلس تا وزارت داشتند. ا یيباال یها تیمسئول ها سالتا  زیزندان آزاد شدند و در صدر انقالب ن

مجلس،  ندگانینما که اینمهم بود و خوشحال بود از  شانیا یبرا ندگانیهمت مجلس و عزم نما

از دور به  که این یو به جا نندینش يمخالف کنار هم م ياسیس یها جریانکشور و  مداران استیس

 .زنند يحرف م دیگر یکهم با  یگو بپردازند، رو در رو و گفت

 نیحدادعادل هم اول يابراز داشت: غالمعل ياسالم یطلب مردم تهران در مجلس شورا اصالح ندهینما

با  نیاز ا شیپ چنین همگو کردم،  و بود که به منزلش رفتم و حدود دو ساعت با او گفت يشخص

 نیغالمحس ،يکرباسچ نیراد، غالمحس یشکور يعل ،یبهزاد نبو ،يبیحب ينجفقل ،يخاتم دمحمدیس
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ام. چند روز  کرده  صحبت يمل یوگو درباره گفت زیو محمدرضا باهنر ن ياحمد توکل ،یا اژه يسنمح

 شانیچون ا میداشته باش یحضور یداریصحبت کردم و قرار شد د يتلفن مقدم يمصباح یقبل هم با آقا

 استرا مطرح کرده بودند که خوب  ونیو مجمع روحان تیجامعه روحان نیب يمل یگو و گفت شنهادیپ

معتدل  یروهای. اگر ندیاشته باشرابطه مصاحبه د نیدو مجمع هم در ا نیا یها با اعضا شما رسانه

همه  يرا از عناصر افراط دانیم توانند يشوند، م کینزد دیگر یکمختلف کشور به  ياسیس یها جناح

 یو اقتصاد ياسیس ،يفرهنگ یو کمک کنند تا کشور بر مدار توسعه و رشد و ارتقا رندیبگ ها جریان

 برود. شیپ

 نیدرباره ا يخاتم یکه نظر آقا سؤال نیمذاهب در پاسخ به ا بیوحدت و تقر ونیعضو فراکس نیا

گو  و گفت تیشخص کیها است و  تمدن یگو و گفت یمناد يخاتم یگفت: آقا ست؟یگوها چ و گفت

بوده است.  ریمس نیا رهم همواره مشوق ما د شانیگو باشد و ا و مخالف گفت تواند يمحور است و نم

موافق  يمل یگو و با گفت ایکه آ میکن نیا ریبزرگ کشور را درگ یها تیکه شخص میالبته ما اصرار ندار

 یرا به نحو ریمس نیا دیما با يول ستین يمل یگو و مخالف گفت يمخالف؟، هرچند که کس ایهستند 

 .میکن تأمینآرامش در کشور  جادیا برایکه نظر بزرگان را  میکن يط

 نیاصالحات در ا جریان ندهیشما به عنوان نما ایکه  آ سؤال نیطلب در پاسخ به ا اصالح يروحان نیا

جلسات  نیاست؟، گفت: ما در ا يشخص یيگوها و گفت ها این که این ای دیکن يم دایجلسات حضور پ

 يشخص تیبا هو شود ميکه خارج از مجلس برگزار  يمل یگو و گفت یبه خصوص جلسات شورا

و  مینداشت يجناح نشست ایحزب  کیدوستان اصال از طرف  يعارف، بنده و مابق ی. آقامیدار رحضو

است. در  يجلسات شخص نیما در ا تیهو جهیدهند، درنتب يندگیبه ما نمانبوده که احزاب  گونه این

 يالتیصورت تشک بهاست که  دیام ونیتنها فراکس شود مي لیکه در مجلس تشک يمل یگو و مجمع گفت

 نیدر استمرار و ادامه ا يلیبد يعارف نقش ب یآقا یها تیو حما ها يطرح را اعالم کرد و همراه نیا

 حرکت دارد.

طلب و  اصالح جریانتندرو در هر دو  یها تیاحزاب و شخص ایکه آ سؤال نیدر پاسخ به ا مازني

گفت:  ؟،کنند مي تیتبع يمل یوگو جلسات گفت جیو نتا پیشنهادهاهم از  یداریاصولگرا مثال جبهه پا

است. ما در  يحزب افراط کی ایجناح  کیکه  ستین نیمنظور ا يافراط مییگو يم يم ما وقتبنده معتقد

باشند، در احزاب  يمعتدل و منطق ایو  يکه ممکن است افراط میدار یهم افراد یداریجبهه پا

. میببند کس چیه یگو را به رو و باب گفت دیکه ما نبا ستجا ایناست. اما نکته  نیطلب هم چن اصالح
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امام و  شهیاند ،يقانون اساس یرا که سه مبنا يتیبا هر هو يرانیمرحله، هر ا نیمخصوصا در ا ما

 .کنیم ميگو دعوت  و را قبول دارد به گفت یرهبر يابالغ یها سیاست

-برد ایبرد -که به دنبال برد ستیگو هم مثل مذاکره ن و مجلس افزود: گفت دیام ونیعضو فراکس نیا

همه  نیب تواند يم «رشیپذ»گو  و است. در گفت قتیکشف حق یگو برا و بلکه گفت م،یباخت باش

 يمل یگو و در گفت ست،ین دیگر یکمحکوم کردن  یگو برا و و گفت ردیگو صورت بگ و گفت یها طرف

 ندهیدر آ میاگر فرض کن ياز طرف يول میبلکه دنبال اقناع هست میستین يبه کس یزیبه دنبال ابالغ چ

کنند  تیاصول را رعاسری  کیها  که همه جناح میرا ارائه ده یا نامه ثاقیانتخابات م یبرا میبتوان

 ها يژگیو نیکه ا يانو کس میانتظار دار ها آناز هم زیو اعتقاد و باور دارند ما ن یشنو که حرف یيها آن

 نداشته باشند. مسأله نیبه ا یو ممکن است اساسا اعتقاد میندار یانتظار ها آنرا ندارند از 

مردم  م،یکن کیگومحور در کشور نزد و گفت یرا به فضا يکرد: هرچقدر ما افکار عموم دیتاک يمازن

 يمنطق یگو و ها معموال بلندتر است اما اگر در کشور گفت لمپن ی. صداشود مي تر قیدق شانیها انتخاب

که در  هرچند گذارد ينم یتأثیر گریآورد و آن صداها د نییپارا ها  لمپن یصدا توان يم ردیشکل بگ

زود جبران کردند مثل  يلیداشته خ تأثیر ينگذاشته است. اگر هم در مقطع یتأثیرتا به حال  رانیملت ا

را  ياسالم یحزب جمهور یبالفاصله اعضا ياسالم یمجلس شوراانتخابات که در  صدر يانتخاب بن

 دهد. يم صیبافرهنگ است که سره را از ناسره تشخ يملت رانیانتخاب کردند. باالخره ملت ا

که در مجلس  يمل یگو و مجمع گفت ایکه آ سؤال نیمجلس در پاسخ به ا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

گفت: ما جمع را به  د؟،یحضور دار يشخص تیبا هو که این ایاست  يونیو فراکس يجریانشده  لیتشک

 وردم یجلسه دهند و اعضا لیتشک ها ونینبوده که فراکس گونه اینو  میانتخاب نکرد يونیصورت فراکس

عمل کرده  يالتیکه تشک دیام ونیمجمع بفرستند، جز فراکس نیخود را به جلسات ا ندگانینما اینظر 

 ندهینما يفرهنگ ی. مثال آقامیگو انتخاب کرد و خودشان به گفت یمند عالقه یاست. ما افراد را بر مبنا

من آمد و شروع به صحبت کرد و به من  زدماست بعد از نطق بنده ن یکه از دوستان اصولگرا زیتبر

جلسات  نیبه ا دیبا یافراد نیاثر بگذارد. چن مان يمباحث اشتراک یرو دیما نبا يگفت مباحث اختالف

 داشته باشند. یگذارتأثیرو  ندیایب

 نیاگر اشخاص تنها ب دیکن يفکر نم ایه آک سؤال نیطلب مردم تهران در پاسخ به ا اصالح ندهینما

 نیدر ا ياسیس اتجریانداشتن از احزاب و  يندگیو فارغ از نما يشخص تیخودشان و تنها با هو

 طور این اینخواهد داشت؟ و آ یتأثیربرسند  یریگ جهینت يگو و حت و جلسات شرکت کنند و به گفت
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 ياتیعمل ها اینکند و توسط  دایگوها به همه اشخاص و احزاب نشر پ و گفت نیا جیکه اگر نتا ستین

باز شود  مان خیاست تا  یيگو سابقه تک مان يخیسابقه تار که اینشود موثرتر باشد؟، گفت: ما باتوجه به 

جهت در حال  نیو ما در ا برد يزمان م م،یگو کن و گفت ،يو سخنران یيگو تک یکه به جا میریو بپذ

 .میدار يو مقاومت خوب میهست یشرویپ

ها مواضع تند  مجموعه هستند در رسانه نیکه در ا يکه من شاهدم اشخاص یيجا آنگفت: تا  يمازن

هماهنگ کرده باشند،  دیگر یکاز قبل با  که ایندرباره موضوعات مختلف بدون  مینیب يم ي. حتگیرند مين

انسجام،  ،يهمدل نندینش يدر جلسات م ياز آن است که وقت يحاک نیبه هم دارند و ا يکینظرات نزد

 يسؤال ها آنو بعد که خبرنگار از  دهند يدورشدن از تضادها و اختالفات مخرب را مورد توجه قرار م

حرف بزنند که حرمت او حفظ شود و  شان بیراجع به رق یا حواسشان جمع است که به گونه کند يم

 يمل یگو و تا گفت زو هنو میستیقانع ن نیما به ا يداشته است ول ينینچنیا یگذارتأثیرجلسات  نیا

 .میراه دار يلیخ

 

 میبشناس دیبا جانبه همه و جامع را عاشورا مکتب/  گفتمان نیبهتر صلح و مقاومت

مطرح کرد:  در گفتگو با خانه ملت در مجلس سیاسالمشهر و پرد راناتیشم یمردم تهران ر ندهینما

)ع( از آب تیکه دشمن نسبت به امام)ع( و اهل ب یاست، در حد یعاشورا مکتب  فتوت و جوانمرد

دهند؛ پس ما مکتب  يآب م شانیکند؛ اما امام)ع( هم به سپاه دشمن و هم به اسب ها يم قهیمضا

 .میبشناس دیبا جانبهعاشورا را جامع و همه 

رود، مطرح  ينم کایآمر یيگرا جانبه کیبار ظلم و  ریهرگز ز يماسال یجمهور که اینبر  دیبا تاک يمازن

است که ما با شعار و منطق  نیا م،یریاز مکتب عاشورا الهام بگ میاگر بخواه يفعل طیکرد: در شرا

از  يو به لحاظ روان میکن تیکشور را تقو يدفاع هیبن دیبا "لةالذمنا  هاتیه"،عزت و  ي،آزادگ تیحر

 .میری)ع( درس بگ نیو استقامت و فرهنگ مقاومت اباعبداله الحس یصبر ، بردبار

درجه مقاومت و  نیدر باالتر دیبا که اینبر دیتاک ،باياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضوکم

گفتمان را  نیعاشورا مکتب گفتگو هم است؛ بهتر امی،مطرح کرد: ق میدفاع از حق باش یبرا يآمادگ

به  جهباشد و با تو یقو دیما با يدفاع هیبن يعنیصلح  یدانم.گفتمان مقاومت برا يمقاومت و صلح م

 .مینکرد؛ گام سوم را با اقتدار برداشت تأمینرا  يپلماسید نیبسته اروپا  نظر مسئول که این
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با اشاره به دو گام کاهش تعهدات برجام، اظهار داشت:  ياسالم یمجلس شورا دیام ونیفراکس عضو

و  دیتعهدات خود برآ یکند، اما نتوانست از عهده اجرا ياروپا دو مرحله فرصت داشت تا برجام را عمل

 .میما گام سوم را هم با قدرت و عزت برداشت

برجام و  عضو یبا کشورها ياسالم یمجلس با اشاره به رفتار جمهور تیروحان ونیفراکس عضو

از موضع  م،یحد اقتدار هست نیما در باالتر که این نیدر ع دیکرد: معتقدم که با حیکا،تصریآمر چنین هم

اجازه را  نیا دیضعف ما استفاده کند ما نبا یها بخواهد از نقطه ایاگر دن م؛یحرف بزن ایاقتدار با دن

 ./میارتباط و تعامل داشته باش ایو در موضع قوت و قدرت با دن میکن یخودمان را قو دیبا  م؛یبده

 

 كرد میتکرار نخواه 98را در انتخابات  یالتیتشک تعهد نداشتن

 هیاز حوزه انتخاب دیام ستیاصالح طلب است که با ل استمداریس يروحان يسالم احمد مازنحجت اال

ت ما سؤاال یگو پاسخدر دو بخش  یبا حضور در دفتر خبر فور یو تهران وارد انتخابات مجلس شد.

 لیو در بخش دوم در خصوص مسا  دیبخوان جا اینپاسخ داد    يت فرهنگسؤاالبود . در بخش اول به 

و  ازدهمی، انتخابات مجلس  دیام ونیاظهار نظر کرد . در مورد انتقادها به عملکرد فراکس ياسیحوزه س

 یمجلس و بحث گفت و گو رامونیپ يسوم در کشور و حواش جریان، ظهور  بانطل اصالح یها فعالیت

 .میا گو نشسته و به گفت یبا و  يمل

است. به  افتهی شیافزا دیام ونیمجلس انتقادها از فراكس ازدهمیشدن به انتخابات دوره  کیبا نزد

اصالح  یاصل یها نگهبان مانع از ورود چهره یشورا لتریاصالح طلب چون ف نیفعال یبرخ عبارت

 طیبا بل یا مجلس دهم شدند . در واقع عده یبرا دیام ستیطلب  به مجلس شد مجبور به ارائه ل

 نیب ینشست مشترك یحت ایگزارش عملکرد و  چیتا مدتها ه یوارد مجلس شدند، ول یاصالح طلب

 جریانبه  هیرو نیا دیكن یو بزرگان اصالح طلب برگزار نشد. فکر نم دیام ستیل نیمنتخب

در انتخابات  یطیتحت هر شرا دیطلبان  با كه اصالح دیهنوز معتقد ایآ زند؟یم بیاصالحات آس

 شركت كنند ؟

جامعه را  طیشرا  ۸۸. حوادث سال  میزمان و مکان را لحاظ کن طیشرا دیموجود با طیشرا لیتحل یبرا

سمت برده بودند.  نیکشور را به ا يمحدود با حرکات افراط یا برده بود. عده یجد يبه سمت دوقطب

 برای باخت –باخت  یباز کی میآن انتخاب کن یکه برا يبا هر عنوان ۸۸سال   یمعتقدم در فضا



240 
 

 ۸۸سال  ید هم بازنژا یاحمد يبودند.  معتقدم حت رانیداخل نظام رخ داد و برنده دشمنان ا یروهاین

 مفتون هستند. ها این یرا نبرد و به قول مرحوم عسگر اوالد

که  میمعتدل ائتالف کن انیکه با اصولگرا میکرد يم فیرا تعر یيفضا دیبا ۸۸عبور از جهنم سال  یبرا

در چهارچوب  میتالش کرد اتیادب نیبا هم 94بود .سال  يروحان یشدن آقا جمهور سییآن ر جهینت

 دیچه با که میو ببن میکن لیگذشت را تحل چه آن دیو امروز با میدر انتخابات شرکت کن يقانون اساس

 نیما آمدند که من ا یو سربازها دیکرد تیما را رد صالح یاست که ژنرال ها نیا لیتحل کیکرد. 

را  هیمسن تر هستند خود را ژنرال بدانند و بق ایدارند  یشتریسابقه ب انیآقا که اینحرف را قبول ندارم.  

افراد در حد خودشان ژنرال  نیاز ا يلیملت هستند را سرباز بخوانند  را قبول ندارم. اتفاقا خ ندهیکه نما

تر  فیموضع ضع یبود که تعداد گونه این زیبود ن یقو يهستند. در مجلس ششم که مجلس گذارتأثیرو 

است  حیژنرال و سرباز صح اتیاست. معتقدم ادب گونه اینتر بودند؛ در همه مجالس  یقو یو تعداد

نشانه ضعف اعتماد به نفس  نیو ا ستین حیصح ظرمکه به ن زنند يحرف را م نیهمکاران ما هم ا يگاه

 است.

را انتخاب  یموجود تعداد یدهایکاند نیب دیبا ۸۸سال   طیعبور از شرا یبود که ما برا نیا گرید مسأله

 دیادامه کار دولت فراهم شود و مردم آرامش داشته باشند. با یمعتدل و آرام برا یتا فضا میکرد يم

از جبهه اصالح  دیشا هک میآورد ستیرا در ل يکسان يبرخ اوردند،ین یکه افراد تند را میکرد يم یکار

 نداشتند. ياسیسابقه س يلیهم خ يکس ایمواضع معتدل داشتند  ينبودند ول يطلب

داد،  لیرا تشک نیمستقل ونیفراکس يجانیالر یبود که اقا نیکه در مجلس افتاد ا ینظرم اتفاق بد به

 نیبه مجلس آمده بودند بعد حساب خود را جدا کردند . ا دیام ستیبودند که از ل يکسان ها آناکثر

 تیاقل نهت و یکدام نه اکثر چیهستند که ه ونیسه فراکس اآلنانداخت.  تیو اقل تیمجلس را اکثر

به  يو گاه بردیفرمان را سمت راست م يگاه  يجانیالر یآقا استیبه ر نیمستقل ونیفراکس نیهستند ا

 .برد يم شیچپ و کار خود را پ

ن رود که در یياحزاب و تشکل ها نیبا ائتالف ب 9۸در انتخابات  دیاصالح طلب با جریان معتقدم

را قبول  کند وارد ائتالف  طیمثل حزب اعتدال و توسعه اگر شرا يحزب ایاصالح طلب هستند و جریان

تعهد  چیکه ه میکن تیحما ياز کس میبخواه يشرط شیپ چیاز ابتدا بدون ه که این يشود . ول يانتخابات

بعد  از  دیبا يکرد . ائتالف اصل میبه جبهه اصالحات ندارد را حتما تکرار نخواه یو فکر يالتیتشک



241 
 

به  گونه اینکسب خواهد کرد.   يچه تعداد کرس جریانتا مشخص شود که هر  ردیشکل بگ یروزیپ

 کرد. میمجلس کارآمد کمک  خواه

و  دهیفعال در حد ا ایشده است  دهیشیاند یكارو  موضوع ساز نیا یدر درون جبهه اصالحات برا

 نظر است؟ 

که دوستان  میهست یدر مرحله ا اآلنمطرح است و  یدوستان نظرات متعدد نیاست. ب دهیفعال در حد ا

. راستیمغا يانتخابات با ذات اصالح طلب میشناسند و معتقدم تحر يم یرا با صندوق را ياصالح طلب

 میمقابل تحر درحال که  نیدر ع داند يصلح را هدف خود م یاصالحات در کشور مقاومت برا جریان

و  میاست که در منطقه و جهان صلح را برقرار کن نیشمان اتال کنیم ميمقاومت  يرونیظالمانه ب یها

در  انیکه مسلم است حضورپررنگ اصالح طلبان و اصولگرا چه آن میفراهم کن ها آنجضور جو نهیزم

 انتخابات اسفند خواهد بود .

 ؟ دیسوم در كشور دار جریانو ظهور  یو اصالح طلب ییاصولگرا جریان انیبه پا یاعتقاد

درون کشور را در قالب  ياسیس یها جریان.  اگر ردیشکل بگ يسوم جریانقبول ندارم که بخواهد 

آن  يانقالب شکل گرفته است  و اسام یدو جبهه بزرگ از ابتدا میکن یها و تشکل ها دسته بنده چهر

از نظام  ارجادامه خواهد  داشت. ممکن است در خ جریاندو تا  نیکرده است و ا رییتغ یيدر برهه ها

 جریانمثل  يدر داخل فرصت طلبان ایباشند  ياساس راتییکه معتقد به تغ میداشته باش یيها جریان

کشور شدند بعد گفتند که ما نه  ياسیوارد عرصه س یيکه با اسم اصولگرا مینژاد داشته باش یاحمد

اصالت  يول شود مي ارها سو يتینژاد بر موج نارضا یاحمد جریان. میاصالح طلب و نه اصولگرا هست

 يجریانسوم را  جریان.  کندیبرانداز بر موج مشکالت سوار شده است و استفاده م جریان ایندارد و 

و  ياصالح طلب انی. به نظر من پا کنند ميبه کارنامه ها نگاه  دهند يم یکه به عملکردها را دانمیم يمردم

 معنا ندارد . یياصولگرا

كه در مجلس  ییبر زد و بدها یمبن شود میمطرح  ییشدن به انتخابات مجلس خبرها کیبا نزد

 ریمثال فالن وز كه این یبرا ییازهایگرفتن امت ایها و  ستیقرار گرفتن نامها در ل یبرا افتدیاتفاق م

 یموضوع را واقع نیچقدر ا ندهینما کیفالن طرح مطرح نشود به عنوان  اینشود و  ضاحیاست

 ؟ ستیو نظرتان راجع به آن چ دیدان یم
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 که این لیمجلس است . مجلس به دل يعنی يدموکراس يرکن اصل بیتخر لیمسا نیمعتقدم پشت طرح ا

کم است.  از  يلیحداقل خ ایشده است امکان استبداد در آن محال است  مینفرتقس ۲9۰ نیقدرت ب

ضعف  نقاط يبرخ  که این کنم مي تیخداوند شکا شگاهیبه پ کنند ميمسائل را مطرح  نیتعمدا ا يکسان

 يب نی، ا میده میها تعم ندهیآن را به همه نما میبخواه شود مين لیها باشد که هست، دل ندهینما نیب

از  یا ندهیمثال نما  گرددیبازم هیانتخاب یحوزه ها یازهایمباحث به ن نیا ياست . بخش اصل يانصاف

از اهرم  ندهیکند، نما ينم يقداما ریرا برآورده کند، وز  ياجتماع ایو  يفرهنگ ازین کی خواهد مي ریوز

که جواب سالم  یریوز  ،شود ميرا خواستار  ضاحیاست ای کندیطرح م يسؤال کندینظارتش استفاده م

پس گرفتن  یمختلف برا یاز جاها کنیم ميرا امضا  يسؤال ي. وقتردیگیبا او تماس م دادیرا نم ندهینما

 یاز سو مسئولیت کی یفرد برا يبه معرف ربوطم یاست. موضوع بعد مسألهبعد  کی نیا ندیآ يامضا م

 نیخود استفاده کند که ا ياز اهرم نظارت یممکن است و شود مياجابت ن ياست که وقت ندهینما کی

 فیسخ یخواسته ها يوقت ها هم متاسفانه مربوط به برخ يمربوط به همه جناح ها است  برخ

 .دمعدود باشن ینفر ممکن است تعداد ۲9۰ نیکه ب شود مي

را به  یدادگستر ریامضا هنوز پس نگرفتم ، وز ۱6را با  هییقوه قضا یاز حساب ها سؤالبحث  بنده

 سؤالو گفتم از  دمیرس يسییر یآوردم و گفتم قانع نشدم و خدمت اقا یيو قضا يحقوق ونیسیکم

 سؤال ای وتا من قانع شوم  دیگزارش کامل ده ای یددها را ببن حساب نیا ای نیخودم قانع نشدم ، بنابرا

کردم و  یدادگستر ریمسووالن از وز یها دارایيراجع به قانون اموال و  سؤالکشانم .  يرا به صحن م

سال گذشته بعد از  ۳ اآلن  شد،یماه ابالغ م 6ظرف  دینامه آن ابالغ نشده است و قانونا با نییگفتم چرا آ

من  مکرد سؤال یاعتبار يمال تجمهور راجع به موسسا سییابالغ شد.  من از ر نیا يسییانتصاب ر

 نصاب خارج شد. از تا میستادیسر امضا خودمان هم ا یمحمد داود یو آقا یمطهر یآقا

را  سؤال کیجمهور مطرح کردند که من موافق نبودم گفتم شما  سییر یلنور از آقااکه ذو یبعد سؤال

جمهور  سییاز ر سؤال مسألهلوث کردن  يعنی سؤال ۵ د،یبرو یبعد سؤالبعد سراغ  دیبرسان جهیبه نت

خدمت  منت را در مجلس دادند و رفتند سؤاالجمهورجواب  سیر یحال آقا نیکه تابو است.  در ع

جمهور  سییر یبود که آقا نیدر کشور افتاد و ا يدر روند دموکراس ياتفاق مهم کیگفتم امروز  شانیا

است،   يکشور جنگ طیکه شرا يدر حال فتدیب ياتفاق که اینها جواب داد بدون سؤالبه مجلس آمد به 

 داد. انجامرا  خودشو مجلس به عنوان مجلس ناظر کار  گو پاسخجمهور به عنوان  مقام   سییر يول
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 ونیاسیس  كه این دیكن یاست؟  فکر م دهیبه كجا رس شود می یریگیكه پ یمل یبحث گفت و گو

 دارد ؟ جهینت ایوارد گفت و گو شوند آ شانیحل اختالف نظرها یبرا

مختلف از آن  یها جریاندر کشور شده است و  يبه گفتمان مل لیامروز تبد يمل یبحث گفت و گو

 يکه منطق میباهم بجنگ ایحل مسائل خود  یبرا دیما با که است نیا مسأله نیا یاستقبال کرده اند. مبنا

حل  یراه سوم راه گفت وگو برا ستین يهم منطق نیکه ا میاست که قهر کن نیراه دوم ا ست،ین

 یرا قبول دارند رو ينظام و قانون اساس یکه چهارچوب ها يکسان میمشکالت است .ما گفت

نفر بود که از  نیاول زیتبر یاصولگرا ندهینما يفرهنگ یموضوعات مشترک باهم گفت و گو کنند. آقا

 يمل يعفقر و غنا وجود دارد که موضو نیموضوع استقبال کرد.  مثال در کشورمان بحث جنگ ب نیا

ترامپ به خاطر  یاز سو فیظر می. معتقدم تحرمیرا با هم حل کن ستیز طیاشتغال، محمشکل است. 

 دیکه ما با يکاره است در صورت چیه رخارجهیفرستادند که وز یيها در داخل پالس یبود که عده ا نیا

از  تهس یا مسألهاست و اگر  ياسالم یامور خارجه جمهور ریوز  فیظر یکه آقا میبده گنالیس

 یبرا یو و کنیم مي يکیمجلس و دولت حرف  خود را  ،یرهبر  ،يمل تیامن  يعال یشورا قیطر

 مشترک است . لیمسا ها این.  رودیمذاکره م

 برسد ؟ جهیكه به نت دیكن یفکر م

 يفالن ندیگویمورد اتهام هستم که در داخل م يو خارج يداخل ونیافراط هیاز ناح خوشبختانه هم زمان

 خواهد مي  يآخوند مجلس ارتجاع نیا ندیگویهم م نیو منافق اوردیفتنه گران را سرکار ب خواهد مي

 ندیگویاصولگرا م واصالح طلب  جریانعاقل  یها را استمرار دهد!!  خوشبختانه آدم ياسالم یجمهور

محمد صدر و  دیعارف، س ،يباهنر، ضرغام انیپروسه است آقا کی یراه درست است. گفت و گو این

 ،يبیحب ينجقل ،ی، ناطق نور يخاتم انیاز بزرگان صحبت کردم آقا يلیعضو هستند. با خ یاقا محمد

نبود که  يو کس منفر صحبت کرد ۵۰. بالغ بر  يسییو ر ينیحسن خم دیس ،ي، مصلح یاژه ا يمحسن

داشته  يموضوعات نظرات متفاوتبعضي از  سراست گفت و گو مشکل داشته باشد ممکن  نیبا اصل ا

 باشند.

 

 

 واجب تر از نان شب است یمل یگفتگو
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 ياحمد مازن شد، يدنبال م ها سالبزرگان اصالحات  یبود که از سو ياز مباحث يکی يمل یگفتگو

بود که از  دیام ونیعضو فراکس یاز جمله اعضا ياسالم یمجلس شورا نیمردم تهران در دهم ندهینما

 يکاهش دادن به اختالفات جناح برایرا  يمل یکار آمدن مجلس دهم بحث گفتگو یرو یهمان ابتدا

 :دیخوان يکه در ادامه م میداشت يبا مازن یيبهانه گفتگو نیدر کشور مطرح کرد، به هم

ها  میکه تحر يفعل طیدر شرا د،یکرد یریگیرا پ يمل یدر مجلس دهم شما بحث گفتگو خوشبختانه

تر  از نان شب هم واجب يبه انسجام مل دنیرس یبرا يمل یاند، گفتگو اقتصاد کشور را هدف قرار داده

 ؟کنند مي تیحما يمل یمختلف از پروژه گفتگو یها جناح ایاست. آ

انزوا و  یبود که به جا نیا 9۰در دهه  ياصالحات در مجلس دهم و حت یاز دستاوردها يکی

ه تحملمان استان يطیشرا نیطلبان گفتگو را انتخاب کردند در چن خشونت، اصالح يو حت ينینش گوشه

 .میباال ببر دیبا زیرا ن

ه ک يدر حال م؟یمشکالت را حل کرد چرا گفتگو کن شود ميبا دعوا  يوقت گفت يم يبه شوخ يکس

 م؟یچرا دعوا کن میبا گفتگو مشکالت را حل کن میتوان يم يدرست عکس آن است وقت

اول آنکه  میرو دار شِیپ کار راه ۳ يو خارج ،يداخل استیس ،يپلماسیمختلف مانند د یها در حوزه ما

را انتخاب کردند محکوم به دخالت  وهیش نیکه ا یيکشورها .میباش تفاوت يو ب میکن شهیپ يطلب انزوا

و در  کند يتالش م ها سالمبارز  کی يوقت و عراق. هیحل مشکالت خود شدند مثل سور یبرا گانگانیب

حل  یبرا گانگانیب نیب نیدر ا کند، يغلبه م يتفاوت يو عاقبت ب شود ميافسرده  دهد، يم نهیهز ها آنزند

 .کند يم دایتا ابد پابرجا بماند و مشکالت بروز پ تواند ياستبداد هم نم چون .کنند ميمشکالتش دخالت 

جواب اسلحه را با اسلحه بدهند،  يعنی میاست که با خشونت با مشکالت مواجه شو نیدوم ا حالت

ندارد، اگر قرار  یيهم کارآ وهیش نیرا با خشونت بدهند. تجربه ثابت کرده ا يجواب خشونت روان

ش را یقرار است رفاه و آسا يکنند؟ ک يقرار است زندگ يدر جنگ باشند پس کِ شهیهم ها آنباشد انس

انقالب  لیاوا در .میرا تجربه کرد وهیدو ش نیا ياسالم رانیدر ا ما اورد؟یمردم به ارمغان ب یبرا

 و حذف مخالفانشان دنبال مقاصد خود بودند. يطلب مخالف با خشونت یها گروه

ها را  طلب انقالب ابتدا سلطنت لی( که در اوامینور در مجلس گفتم مگر ما )نبودذوال یمن به آقا یروز

 -يو مل ها يبعد مل م،یبعد منافقان را حذف کرد م،یرا حذف کرد ها ستیبعد کمون م،یحذف کرد
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انقالب را حذف  يواقع ارانیخودمان را و  که اینبه  دهیحاال نوبت رس م،یرا حذف کرد ها يمذهب

 .کنیم مي

 میاست با تقس وهیش نیمذاکره بهتر ند؛یگو يم ها يبعض؟ ستیچ کار راهندارد پس  یيهم کارآ وهیش نیا

 میخواه يمناظره ما م ایکردم چرا که در مذاکره  شنهادیمن راه گفتگو را پ اما قدرت به شکل برد برد.

 يعنی 9۵مهر  ۲۸. من در میهست قتیبه حق دنی. اما در گفتگو ما به دنبال رسمیطرف مقابل را محکوم کن

 يجانیالر یداشتم با جناب عارف با آقا ینطق اضطرار کیاستقرار مجلس دهم  لیدر همان اوا

 ياسیمشکل کشور اختالفات س ترین بزرگاز مجلس صحبت کردم،  رونیمجلس با دوستان ب ندگانینما

 قرار داده است.را هدف  يو منافع مل شود مياست. اختالفات دارد از مرز اختالف نظر رد 

آنگاه  جنگد، يمذاکره م نیدر زم گانگانیکشور دارد با ب يپلماسیعنوان سرباز د فیظر یآقا مثالً

کشور هجمه وارد  يپلماسید هیآنکه با دولت مخالف هستند عل لیدر داخل کشور به دل یيها گروه

 .کنند مي

 يروان بیچرا که آس دیداخل کشور را نخوان یها روزنامه دیگو يخود م میبه ت فیکه دکتر ظر یيجا تا

 است! شتریب گانگانیب يروان بیاز آس ها آن

 خواهد ميتوسعه در کشور  يچرا که وقت میا راه توسعه را هم در کشور بسته ياختالفات، ما حت نیا با

توسعه را  نیا یجلو دیپس با میستیچون ما در قدرت ن ندیگو يمخالف دولت م یها گروه ردیشکل بگ

 .میریبگ

 نیکنم، اما ا جایب فیتعر خواهم يطلبم نم من چون اصالح شناسد يچپ و راست هم نم مسأله نیا

ما نجوشد  یکه برا يگید ندیگو يکه م ،شود مي دهید شتریاصولگرا ب یتندروها نیموضوع متاسفانه در ب

کشور حاکم است و منافع  ياسیس یفضا اتیادب نیا متاسفانه درونش بجوشد! خواهد ميهر چه که 

 را هدف قرار داده و مردم را دلسرد کرده است. يمل

گفتگو اعالم کردم  نیا یاست. من سه مبنا را هم برا يمل یدر نطق خود گفتم که راه حل گفتگو من

 .میتا به نقاط مشترک برس ،یمقام معظم رهبر هیابالغ یها سیاستامام،  یها شهیاند ،يقانون اساس

 ها چطور بود؟ جناح استقبال

مثال زدند  کیآمدند و با من صحبت کردند  زیتبر یاصولگرا ندهینما يدکتر فرهنگ یهمان ابتدا آقا در

 تأثیرجاده روستا  یدعوا بر رو نیا دینبا میروستا که بر سر آب مشکل دار کی يگفتند ما به عنوان اهال
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 یها بیآس م،یارد يستیز طیمشکالت محما  م،یدار یکاریو ب یمشکالت اقتصاد اآلنبگذارد. ما 

 ایطلب  که اصالح پرسد ينم شود مي کیهوا به من نزد يآلودگ يکند وقت يم دادیب ادیاعت میدار ياجتماع

 .ياصولگرا هست

بخاطر منافع  مییایحاال ب پس اند. قرار گرفته میکه ما داشت يغلط یها سیاست تأثیرتحت  شهروندان

 ای دیدان يم يمل یگفتگو ازین شیشما رفع حصر را پ ایآ .میو مشکالت را حل کن میمشترک گفتگو کن

 نه؟

شروع کردن از مسائل مورد اختالف مانند  یگفتگوها ابتدا به جا خیآب شدن  یبرا میگرفت میتصم ما

 نیا با .میرفع حصر سپرد ونیحصر را به فراکس مسألهو  میحصر از موضوعات مورد اشتراک شروع کن

 .کنیم ميصحبت  زین ينیچن نیا يدر رابطه با مسائل يمل یها گفتگو نیدر ا يهمه گهگاه

 

 دهد؟ یرا هدف قرار م یمنافع مل یجناح تنازعات چگونه

 یبرا ندگانیاز نما يجمع هیانیمجلس ب ریت ۲4اظهار کرد: در جلسه  سنایوگو با ا در گفت يمازن احمد

و به  امدیدر مشروح مذاکرات آن روز ن هیانیامضا کنندگان ب يگاندو قرائت شد که اسام الیاز سر ریتقد

 دنیبه نصاب نرس لیدلبه  يداخل نامه نیآئ ۱۱4آن در مشروح مذاکرات ذکر شد که بر اساس ماده  یجا

ضا است که اگر تعداد ام يدر حال نی. اشود ميدر مشروح مذاکرات درج ن يتعداد امضا کنندگان اسام

 .شد يدر صحن مجلس قرائت م دیبود نبا دهیکنندگان به نصاب نرس

 یام و آقا تذکر داده هیانیب نیا یمجلس درباره انتشار امضاها ياز جلسات علن يکیادامه داد: من در  یو

 خواستند يشما م ياسیاز همفکران س یمجلس به من گفت که تعداد سهیعضو هیأت رئ یرآبادیام

 میاما ما گفت گیرند ميتحت فشار قرار  ياسیس یها دولت و گروه یاز سو رایامضاها منتشر نشود ز

 .دیرا اعالم کن ياسام

 ای شد يامضاها منتشر م دیبا ایگفت: به هر حال  نهیزم نیقانون در ا تیبر ضرورت رعا دیبا تاک يمازن

ناسازگار  تیشفاف یبا ادعا نیصورت ا نیا ریکه تعداد امضاها به اندازه نصاب نبوده، در غ شد ياعالم م

از  یگریر از گاندو در شماره دیتقد هیانیامضا کننده ب ندگانینما يتذکر باعث شد اسام نیا تایاست. نها

 .میخواست يرا م نیمنتشر شود و ما هم هم وریدر سوم شهر يعنیمشروح مذاکرات 
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نفر عنوان کرده بود  ۱۵۵از گاندو را  ریتقد هیانیتعداد امضا کنندگان ب یرآبادیام که این انیبا ب يمازن

 میریرا به دست بگ تیپرچم شفاف شود مي. نمیریفاصله بگ تیبه خاطر مصلحت از شفاف دیگفت: ما نبا

 یریامضاها جلوگ شارو بعد از انت میکن يمعرف تیرا مخالف شفاف ستندیکه همفکر ما ن يو همه کسان

در  هیانیب نیامضا کننده ا ندگانینما ياسام تایبود که خوشبختانه اصالح شد و نها يکار اشتباه نیشود. ا

 مذاکرات منتشر شد. نیمشروح ا

 

 از منکر را كم كند یامر به معروف و نه یها نهیهز تواند یم تیحاكم

نسل امروز درباره موضوع  يونیزیدر برنامه تلو ياسالم یعضو کمیسیون فرهنگي مجلس شورا يمازن 

نسبت به مسائل  تواند ياست و نم ياجتماع یاظهار داشت: انسان در همه ابعاد موجود يتفاوت يب

 .گردد يبه خودش بازم يتفاوت يتفاوت باشد چرا که آثار ب ياطرافش ب

که از  دیدار یا هیتفاوت هستند چه توص ينسل امروز که ب یها که به بچه سؤال نیدر پاسخ به ا یو

 نیگردد؛ در خطبه امام حس يصرفاً به نسل امروز برنم مسأله نیدرست به هدف برسند، گفت: ا ریمس

را  ها آن شان،یاز علما و بزرگان، ا يدر جمع بزرگ هیسال قبل از مرگ معاو کیمنا و  نی)ع( در سرزم

به  شانیحرکت رسول اکرم )ص( بعد از ا ریمس د،ده يمورد سرزنش قرار م يتفاوت ينسبت به ب

 بوده است. يتفاوت يب جهیانحراف رفته که نت

)ع(  نیتلخ بود شهادت امام حس اریاز آثارش که بس يکیشروع شد  جا آنکه از  يتفاوت يافزود: ب یو

 يتفاوت يب مسألهشروع کردند  هیکه قبل از مرگ معاو ریمس نی)ع( در طول ا نیدر کربالست، امام حس

 را تذکر و هشدار دادند.

گفت: مثالً  م،یهست یا هاله یمواقع دچار خطا يبرخ که اینبر  دیبا تاکعضو کمیسیون فرهنگي مجلس 

 اآلنکه اگر  يدر حال شود ميوارد  بیورود کند به او  آس يای مسألهبه  اآلنکند اگر  يفرد احساس م

 يم خودشکه دودش به چشم  همه از جمله  شود مي لیبزرگ تبد مسأله کیورود نکند بعد ها به 

 رود.

حوزه گفت:  نیدر ا ينظارت یاز منکر با اشاره به کارها يناظر مجلس در ستاد امر به معروف و نه عضو

قانون  نیاز منکر در سطوح مختلف نسبت به ا يهمه دست اندرکاران قانون امر به معروف و نه
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قرائت خواهد شد اما  یکه به زود میبه صحن ارجاع داد ونیسیاستنکاف داشتند و ما آن را از کم

 .ستین يکه دارد کاف یفرصت مجلس با توجه به ساختار

 از منکر را کم کند. يامر به معروف و نه یها نهیهز تواند يم تیکرد: حاکم دیتاک یو

است، گفت: امام )ره( به نقل  ياسیاز منکر س يامر به معروف و نه ایکه آ سؤال نیدر پاسخ به ا يمازن

 نیماست در ا استیس نیما ع انتیما و د انتید نیما ع استیاز مرحوم مدرس ذکر کردند که س

 ياسیامر س کیدر جامعه ما به عنوان  چه آنمطلوب است اما  ينیامر د کیدر  استیصورت مداخله س

 .يمسائل جناح يعنیمبتذل است  یبه معنا استیس شتریب شود مي فیتعر

 ،ياسیس ،ياجتماع یها در حوزه يفرد اصالح طلب مرتکب تخلف کیاگر  يعنیاضافه کرد:  یو

سکوت که  ای کنند ميدفاع  ایاو وارد شده اما اصالح طلبان  هیعل انیشد اصولگرا یاقتصاد ای يفرهنگ

سکوت کرده و اصالح طلبان  انیکنند اصولگرا یيخطا انیهست و اگر اصولگرا زیموضوع ن نیعکس ا

 .شوند مي دانیوارد م ها آن هیعل

حوزه  دیگفت: با م،ینیبب يجناح رهیموضوع را خارج از دا نیا دیکه با سؤال نیدر پاسخ به ا يمازن

مسائل  ست؛ین ریرقابت پذ ياجتماع یها و ارزش ينید یباورها ،يمنافع مل م،یکن فیرا تعر استیس

راه حل  ؛دانست يمبتذل جناح یبه معنا ياسیمسائل س دیمربوط به حجاب زنان و عفاف مردان را نبا

 گفتگو است. رشیپذ ،یو اقتصاد يفرهنگ ،ياسیس ،يمسائل اجتماع

 

 یامام شانه خال یها شهیاند جیو ترو ایاح تیبار مسئول ریاز ز دیامام)ره( و آحاد مردم نبا ارانی

 كنند

و  ياطلبیهمواره نگران دن رانیا ياسالم یجمهور گذار انیگفت: بنعضو کمیسیون فرهنگي مجلس 

به  بیصفات را موجب وارد شدن آس نیآلوده شدن مسئوالن به ا شانینفس مسئوالن بودند، ا یهوا

 .دانستند ياصل انقالب م

تحقق  یحضرت امام )ره( برا یها هیدرباره توص سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن االسالم حجت

حضرت امام )ره( به مردم و  يشگیهم یها هیاز توص يکی« وحدت کلمه»اهداف انقالب اظهار داشت: 

با مردم و  ئوالناز اختالف مس شانیا يمسئوالن بود. اصرار امام بر وحدت کلمه نشان از عمق نگران

 .داردبود،  دیگر یکا ب ياسیس یها مردم با مردم که شامل اقوام با اقوام و گروه
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داشتند مسئوالن  دیهمواره تاک رانیا ياسالم یجمهور انگذاریمردم تهران در مجلس ادامه داد: بن ندهینما

 یادا یرا برا ها تینفس نشوند بلکه مسئول یو هوا ایگرفتار حُب دن شوند مي يتیدار مسئول که عهده

و  ياطلبیهمواره نگران آلوده شدن مسئوالن به دن زیجهت ن نی. امام از ارندیبپذ يو مل ينید فیتکال

 .شود ميبه اصل انقالب  بیموجب وارد شدن آس ها يآلودگ نیمعتقد بودند ا شانینفس بودند. ا یهوا

همانند مقامات  ياسالم یبودند که کارگزاران نظام جمهور مسأله نیادامه داد: امام همواره نگران ا یو

 شود. جادیمسئوالن با مردم شکاف ا يسبک و سطح زندگ نیو ب اورندیب یرو ينینش به کاخ یپهلو میرژ

 ياسالم یجمهور انگذاری)ره(، دانست و افزود: بن ينیامام خم یها هیتوص گریرا از د گرایي قانون ،يمازن

بود که  یبه قانون تا حد شانیا یبندی. پاکردند يدعوت م گرایي قانونهمواره مسئوالن و مردم را به 

من قانون را » تنگهبان به صراحت گف یامام با اشاره به مصوبات شورا اتیدر زمان ح یردف يحت

قانون تو را قبول  ،یقانون را قبول ندار يکن يتو غلط م»گفت  شانیبه ا یکه امام به تند« قبول ندارم

 ریو شاخص حرکت در مس اریکشور مع نیقوان ریو سا يمسئوالن و مردم به قانون اساس یبندیپا«. ندارد

 است. ياسالم یجمهور انگذاریبن

 نیبه ا يبیتا آس دیباش هیفق تیوال بانیپشت»مجلس با اشاره به جمله معروف  دیام ونیعضو فراکس نیا

اگر مسئوالن مراقب  دادند يکرده و هشدار م ي، گفت: امام )ره( همواره اظهار نگران«مملکت نرسد

 وارد شود. بیملت آس ی، خون شهدا و دستاوردهانباشند، ممکن است به انقالب

 انگذاریداران بن و دوست روانیقطعاً مردم، شاگردان، پ که این انیمردم تهران در مجلس با ب ندهینما

 یها امام در جناح ارانیاز فراموش شدن مکتب امام )ره( سود نخواهند برد، گفت:  ياسالم یجمهور

بلکه  برند يامام )ره( سود نم یها دگاهیاز فراموش شدن د ياسیرسیو غ ياسیس یها و پست ياسیس

 ادهی)ره( باعث پ ينیسود خواهند برد که نهضت امام خم مسأله نیاز ا ياسیس یها جریانمطمئناً افراد و 

هستند اگر چه در ظاهر و در  ينیکه نوعاً افراد د ها جریانافراد و  نیاز قطار انقالب شد. ا ها آنشدن 

انقالب از امام  یکه در ابتدا یا ضربه لیبه دل يدم بزنند ول رانیو ا ياسالم یها لفظ از اسالم و ارزش

 امام برآمدند. یها شهیو اند ها دگاهیسپردن د يبه فراموش ای فیتحر يدر پ دند،ید

 فهیرا وظ ياسالم یجمهور انگذاریبن ياسیمکتب س جیو ترو ایمجلس، اح يفرهنگ ونیسیکم سیرئ

 زیو شاگردان امام )ره( آحاد مختلف مردم ن ارانیو شاگردان امام )ره( دانست و گفت: عالوه بر  ارانی

 یبرا يفراوان یها کنند. خون يامام شانه خال شهیاند جیو ترو ایاح تیبار مسئول ریاز ز توانند ينم

 .ستدینظام سرپا با نیشد تا ا ختهیر رانیا ياسالم ینظام جمهور یریگ شکل
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 طلبان وجود دارد در اردوگاه اصالح یادیانسجام ز

نگهبان با شرح صدر  یکه شورا نیاز ا یدواریبا ابراز ام دیام ونیفراکس یمرکز یعضو شورا کی

 يواقع یکند، گفت: اگر انتخابات به معنا يدگیرس داهایکاند یها تیصالح یها به پرونده یشتریب

 .رسند يواحد م یدایو کاند ستیباشد اصالح طلبان به ل يرقابت

 که این انی، با ب9۸انتخابات  یها در فضا از اضالع رقابت ينیب شیدر پ سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن

 يانتخابات یها درباره رقابت يقیدق ينیب شیپ توان يشده نم تیصالح دییتا یداهایکاند يتا اعالم اسام»

است.  انیاصولگرا نیرقابت فقط ب ه،یخابحوزه انت ۱۵۷شامل  استان ۸گفت: در حال حاضر در « داشت

ها  به پرونده یشترینگهبان با شرح صدر ب یشده، شورا انجام یها يزنیدر ادامه راه با را میدواریام

در  يابات رقابتصورت امکان انتخ نیا ری. چون در غردیقرار گ یریگیکند و اعتراضات مورد پ يدگیرس

 .ستیها فراهم ن حوزه يتمام

باشد جبهه اصالح طلب به  يرقابت يواقع یمجلس افزود: اگر انتخابات به معنا دیام ونیعضو فراکس نیا

اصالحات آن قدر  جریانگسترده،  یها تیچون به برکت رد صالح رسد ميواحد  یدایو کاند ستیل

واحد  ستیبه ل یياصولگر ا جریان رسد ميمتعدد ارائه دهد. در مقابل به نظر  ستیندارد که ل دایکاند

 نرسد.

واحد  ستیبزرگان اصولگرا به ل»که  هیتوص نیبا ا ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

 ریو در مس ياسیواحد در جهت تحزب و رقابت س ستیبه ل دنیبا رس انی، افزود: اصولگرا«برسند

 .میدار یشتریحرکت کنند. ما در اردوگاه اصالح طلبان انسجام ب يدموکراس یارتقا

 «ستیشده معلوم ن تیاصالح طلب رد صالح ندگانینما فیهنوز تکل»که  نیا انیبا ب انیدر پا يمازن

تفاوت نباشند و به  يگذار در مسائل انتخابات درخواست دارم که ب تأثیرو بزرگان  داهایگفت: از کاند

 .میاشدر انتخابات داشته ب یشاءاهلل رقابت جد ادامه دهند تا ان ها یریگیا و په  يالب

 

 مشاركت مردم در انتخابات است بودن نییدر پا اتجریان ینفع برخ
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بودن مشارکت  نییدر پا اتجریان يگفت: نفع برخ ياسالم یمجلس شورا دیام ونیعضو فراکس کی

و  يندارند و اساسا به دموکراس رانیا ياسالم یبه نظام جمهور يربط ها اینمردم در انتخابات است، اما 

 اعتقاد ندارند. یساالر مردم

به شدت باور به  یاظهار کرد: مقام معظم رهبر سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن االسالم حجت

دارد.  تیاهم یيبه صورت مبنا شانیا یبرا یانتخابات و نقش مردم دارند و مشارکت حداکثر

هم  ياتجریانقرار داشته است، اما  شانیا دیاست که همواره مورد تاک ياز اصول زیانتخابات ن بودن يرقابت

 ياسالم یبه نظام جمهور يربط اتجریان نیمشارکت مردم است. ا بودن نییشان در پا هستند که نفع

 یو مردم ساالر يبه دموکراس ها ایناساسا  يحضور داشته باشند ول یيندارند ممکن است در جاها رانیا

 تیمردم و حاکم تیکثرا ها ایناست.  ينتیمردم ز یاند که را اعتقاد ندارند و با صراحت اعالم کرده

 ندارد. يو قانون اساس ی)ره(، رهبر ينیامام خم شهیبه اند يربط ها آن شهیو اند ستندین

که باعث مشارکت گسترده و پرشور مردم در انتخابات  یزیچ نیاول کنم ميادامه داد: من فکر  یو

را درک کنند که  نیا دیست. مردم باها آن یگذارتأثیرنقش مشارکت مردم و  تیاحساس اهم شود مي

 گاهیبه ارتقاء جا يبه کشور وارد کند و مشارکت باال چه کمک تواند يم يچه خسارت نییمشارکت پا

 .کند يم يمنافع مل تیو تقو رانیا

مردم و  نیارتقاء سطح اعتماد ب تیبا اشاره به اهم ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

نگهبان، وزارت کشور و  یاندرکاران اجرا و نظارت بر انتخابات، شورا اظهار کرد: دست ت،یحاکم

ارتقاء  ااعتماد ر یفضا دیاحزاب و نامزدها با چنین همامر انتخابات هستند و  يکه متول يهای دستگاه

موثر هستند. متاسفانه  يلیخ نهیزم نیمرجع در ا یها دهند تا مردم احساس صداقت و اعتماد کنند. گروه

 مایکه در صداوس یيها . از جمله اهانتکنند مي اعتماد يمرجع را ب یها مختلف گروه یها به بهانه يگاه

 خواهند يست که مها آن ياسیسوت مواضع هم تفا لشیو دل شود ميمحافل نسبت به هنرمندان  يو برخ

 شوند. تأثیر يکنند تا ب بیرا تخر ها آن

ادامه داد: اگر هنرمندان ما احساس کنند مورد  ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 ان،ی، دانشجوها دانشگاه دی. اساتابدی يو انتخابات کاهش م تیبه نظام، حاکم ها آناعتماد  ستندیاعتماد ن

احساس  دیبا ها آنمهم است  اریاعتمادشان بس زیدارند ن تیکه نقش مرجع يحوزه و همه کسان یفضال

 دهند. یجامعه تسر گریاعتماد را به طبقات د نیاعتماد کنند تا بتوانند ا
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اعتماد کنند که در  دیو مستضعف هم با ریپذ بیکرد: طبقات محروم جامعه و اقشار آس دیتاک يمازن

 .شود مي جادیا ها آن يدر زندگ یرییصورت مشارکت در انتخابات تغ

مشارکت عنوان و خاطرنشان کرد: انتخابات  شیعوامل افزا ینتر مهمبودن انتخابات را از  يرقابت یو

سمت برود که  نیمردم به ا تیممکن است ذهن یيجاها کی. یياست نه واجب کفا ينیواجب ع کی

 چه کند ينم ياست که به نظر برسد فرق یيباشد آن هم جا یيواجب کفا تواند ير انتخابات مشرکت د

اگر  يحت دیا يم شیاحساس پ نیوجود نداشته باشد ا يواقع یرقابت به معنا ي. وقتاوردیب یرا يکس

 کیکدام  کند ينم يجنس هستند و فرق کیپنج نفر همه از  هیحوزه انتخاب کیدر  ندیاصولگرا بب جریان

و همه  شدبا زیم یمختلف رو یها نهیاگر گز يفعال نخواهد شد، ول ها آنانتخاب شوند مشارکت 

 شیو مشارکت افزا ردیگ يشکل م يخود تالش کنند رقابت واقع نهیگز تیموفق یبرا دیاحساس کنند با

 .کند يم دایپ

اظهار کرد:  ،«ستین يرقابت هیانتخاب یها از حوزه یاریبس طیشرا دهیطبق اخبار رس» که این انیبا ب يمازن

 يهمه اصولگرا هستند. اگر انتخابات رقابت داهایرقابت وجود ندارد و کاند هیحوزه انتخاب يدر برخ

 نیحالت بدتر هم ا وندارد  يو چه نه تفاوت میچه شرکت کن ندیگو يحالت م نینباشد مردم در بدتر

 کنند. اسیاست که احساس 

و  ينیمردم براساس عرق د دوارمیگفت: ام انیدر پا ياسالم یطلب مجلس شورا اصالح ندهینما نیا

را با حضور باشکوه خود  ایدن گریبار د زیدوره از انتخابات ن نیخود همانند ادوار گذشته در ا يمل

برقرار  يبترقا یکه قابل اغماض است فضا یيداهایاز کاند یاریبس تیصالح دییکنند و با تا ریغافلگ

 شود.

 

 

 

 بدهند كار راهحل مشکالت كشور  یمجلس، برا رمنصفانهینقد غ یمسئوالن به جا

 99بودجه  حهیال يبررس یخود برا یبند مجلس معتقد است مجلس در زمان دیام ونیفراکس عضو

 است. رمنصفانهیغ ،شود ميرابطه به قوه مقننه وارد  نیکه در ا یينکرد و نقدها يکوتاه
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دوست و دشمن به  یکه از سو یها آنرمنصفیغ" یبا انتقاد از نقدها ياحمد مازن سنا،یگزارش ا به

کار،  طیدر مح دیکه با میبر يبه سر م يخاص يبحران طیگفت: اکنون که در شرا "شود ميمجلس وارد 

 يدرباره برخ رمنصفانهیمسئوالن نقد غ يکه برخ ستیروا ن م،یکرونا مقابله کن روسیخانه و اجتماع با و

 کنند. کار راهآن ارائه  یبه جا دیادها داشته باشند بلکه بانه

 انیدر ادامه با ب ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

نامه  نییآ یبند وجه خالف روال زمان چیکرونا به ه روسیو وعیش بحراناز آغاز  شیمجلس تا پ که این

مقابله با  يستاد مل ،بحران نیاقدام نکرد، اظهار داشت: بعد از آغاز ا 99بودجه  حهیال يدر رابطه با بررس

 جلسات مجلس شد، چرا که به صالح جامعه نبود. یکرونا مانع از برگزار روسیو

شدند که با  يمتهم م نیبه ا ندگانیکرد، نما يم دایصحن ادامه پ يجلسات علن یافزود: اگر برگزار یو

 آن باشند. وعیکرونا مبتال شده و عامل ش روسیندارند و امکان دارد به و یدانش سازگار

 زینامه ن نییمجلس که مطابق آ سهیهیأت رئ میمردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس تصم ندهینما نیا

انتخابات مجلس،  یبا زمان برگزار يبودجه در صحن علن حهیال يبررس يزمان يتالق لیبود، امسال به دل

نداشت و اگر  زین يونکه منع قان دیایبه صحن ب ازدهمیبودجه بعد از انتخابات مجلس  حهیر شد المقر

 شد. يم دهیشیاند یگرید ریبود قطعا تدب ينیب شیقابل پ روسیو نیا وعیش

 يبررس یبا استفاده از اذن رهبر یگرید وهیبه ش 99بودجه  حهیمقرر شد ال تیاضافه کرد: در نها يمازن

 انیو رفت و برگشت م يداده شد که هم اکنون در دست بررس قیتلف ونیسیتام به کم اراتیشود و اخت

 آن اصالح شود. راداتینگهبان است تا ا یمجلس و شورا

 يلیجز تعط يراه چیخاطرنشان کرد: مجلس ه انیدر پا ياسالم یمجلس شورا دیام ونیفراکس عضو

نامه مرتکب نشده است لذا  نییبر اساس آ یو کم کار يکوتاه چیانتخابات نداشت و ه یبرگزار یبرا

 بهمنصفانه  ریغ دیبا د رند،یگ يمجلس م یخود را از را گاهیجا تیکه مشروع يمسئوالن ستین زیجا

 و اظهار نظر کنند. ستهیموضوع نگر نیا
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 مواضع اقتصادی

 

 و مجلس دولت،/  فرابورس به شدت معترضند دیاز قانون جد یشده ناش جادیا رانت به داران سهام

 است الناس حق از صحبت نکنند؛ سکوت قضا دستگاه

 یاردیلیهزار م4۰فرابورس رانت  دیقانون جد ندیگو يم است که معترضند. ماه کی دار سهام هزاران

درست اگر  .ينظارت ینهادها و بر دولت، ما یدرست است وا ادعا نیخواران ساخته. اگر ا رانت یبرا

ودستگاه  دولت د،یام ونیفراکس خصوصاً مجلس ست؟یسکوت نشانه چ .دهند يپاسخ نم چرا ستین

 .الناس است از حق صحبت نکنند؛قضا سکوت 

 

را اصالح  یعدالت یب نیا یبه همه افراد جامعه عادالنه نبود/ در بودجه سال جار ارانهی پرداخت

 میكرد

 يابیدر ارز ؛يرانیمردم تهران در مجلس در گفت وگو با جامعه ا ندهینما يحجت االسالم احمد مازن

است و  يموضوع مصوبه قانون نیسه دهک پردرآمد جامعه، اظهار داشت: ا ارانهیخود نسبت به حذف 

 به موافقت و مخالفت ندارد. یازین گریباشد، د يکه قانون یامر

کردن سازو کار حذف  یيدولت را موظف به فراهم و اجرا 9۸در قانون بودجه سال  که این انیبا ب یو

تعاون، کار و  ریرابطه از وز نیدر ا يسؤالبودم  ریگیافزود: بنده پ م،یکرد یدرآمد یسه دهک باال ارانهی

کار  نیمقدمات ا که اینبر يمبن دیاز وزارت مذکور به دستمان رس يمطرح کنم که گزارش يرفاه اجتماع

برنامه و بودجه، وزارت  سازمان یکرده اند و با همکار هیرا ته یا نامه نیآئ ایآغاز شده است و گو

 موضوع هستند. نیا یاجرا یبرا یزیربط در حال برنامه ر یذ های دستگاهو  ياقتصاد و دارائ

ماه  ۱۲ یبرا يعنیشود  یياجرا 9۸سال  یبرا دیمصوبه با نیا مییگو يکه م يکرد: زمان حیتصر يمازن

اقشار کم  گرید یاز سو میپول استفاده کن نیاز ا میتوان يم میتحر طیو در شرا میکرده ا یریگ میتصم

ها  پردرآمد ارانهی ذفدارند که با ح ازیپول ن نیهستند که به ا ياجتماع دگانید بیآس ن،یدرآمد، معلول

 .میکن ها آن ازیپول را صرف ن نیا میتوان يم
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 آمد يبه حساب دولت م شد، يقطع م نیاز ا شیپ دیجامعه با یباال یها دهک ارانهی که ایندبریبا تاک یو

اما  م،یبر يماه سال به سر م نیکه امروز در هفتم يگفت: در حال شد، يم نهیمناسب خود هز یو در جا

 اقدام کرده است. ها آنحذف  یو برا یيرا شناسا یدولت تنها تعداد معدود

 يواقع یرا به معنا رانیهمه مردم ا یبرا ارانهیتومان  ۵۰۰هزار و  4۵ ينیب شیمردم تهران پ ندهینما

با  سهیکه در مقا یاگر به فرد رد،یخود قرار گ یدر جا یزیهرچ يعنیعدالت ندانست و افزود: عدالت 

موضوع به  نیباشد ا ترمتر از آن فرد بلند يبدهند که چند سانت يدارد پارچه لباس یقد بلند یگریفرد د

در جامعه وجود داشته باشند که به  یتفاوت است. ممکن است افراد انگریبلکه ب ستین ضیتبع یمعنا

 ها آنبه  دیبا تیداشته باشند و حاکم ازیحکومت ن يبانیبه پشت یگریهر عامل د ایفقر و  ت،یمعلول لیدل

 توجه کند.

 نیا یبه همه افراد جامعه عادالنه نبود و ما در بودجه سال جار ارانهیکرد: اساسا پرداخت  دیتاک يمازن

 .میو حال منتظر عمل دولت هست میرا اصالح کرد يعدالت يب

افراد فراهم شود که پول  نیا یبرا يطیشرا دیاز طبقات پردرامد جامعه گفت: با تیبا اشاره به حما یو

برخوردار شوند و جامعه از  یشتریند از سود بکنند تا بتوان یگذار هیسرما يمناسب یرا در جا شانیها

جا به حساب  کیرا  نفتپول  که ایننه  رد،یاقتصاد کشور رونق بگ تیمند شود و در نها بهره ها آنسود 

 .زندیبر رانیا تینفر جمع ونیلیم ۸۰از  شیب

داشته  ازیتومان ن ۵۰۰هزار و  4۵ نینفر به ا ونیلیم ۸۰ نینفر از ا کیکرد: ممکن است  دیتاک يمازن

 زیتومان هم به حسابش وار ونیلیم 4۵نفر باشد که اگر  کیپول باشد، اما  نیباشد و منتظر پرداخت ا

 .میده ارانهیندارد که به آن فرد  يلیدل نینشود بنابرا دهیشود اصال د

 نیهم ارانهیاگر قرار است  ایو  ردیتعلق گ ارانهیبه افراد کم درآمد  یشتریمبالغ ب دیمعتقد است با یو

 افراد پردرآمد قطع شود. ارانهیاندازه پرداخت شود، 

سه  ارانهیاز افراد با حذف  ياز سخنانش با اشاره به مخالفت برخ یگریمردم تهران در بخش د ندهینما

 نیا ها آن. ممکن است استدالل دیرابطه شن نیاستدالل مخالفان را در ا دیدهک پردرآمد جامعه، گفت: با

به طور  دیهمه با واست  رانیکشور متعلق به همه مردم ا یها و درآمد يعموم یها هیباشد که سرما

با  يموضوع مبتن نیا ایاست که آ نیافراد ا نیبنده از ا سؤالمند شوند، آن وقت  از آن بهره کسانی

 است؟ يو اخالق ينید ،يشرع نیمواز
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جامعه را خالف عدالت دانست و خاطرنشان کرد: به طور مثال  یبه سه دهک باال ارانهیپرداخت  یو

است  يمنطق ایداشته باشد، آ ازین لچریاز آن به و یکه عضو دیسراغ داشته باش یا ممکن است خانواده

ما قرار  اریکه خداوند در اخت ياز امکانات دی! بام؟یبخر لچریخانواده و یهمه اعضا یبرا دیبا مییکه بگو

 میکن نهیهز هیبالسو میآن عدالت است، اما اگر بخواه میکرد نهیو اگر به جا هز میکن نهیداده به جا هز

 .ستیبا عدالت سازگار ن یتساو نیا

 

 دولت باید با شفافیت وضعیت را برای مردم توضیح دهد 

سال سن داشت به  ۱۷خود را آغاز کرد در حالي که تنها  سیاسي یها فعالیتسالگي  ۱۵احمد مازني از 

بود که با پیروزی  زندان سبب مبارزات سیاسي اش در رژیم پهلوی توسط ساواک دستگیر و مدتي در

ترین زندانیان سیاسي در رژیم  انقالب اسالمي از زندان آزاد شد. مازني که به عنوان یکي از جوان

خط امام بود و پس از  جریاناصلي  فعاالن، پس از پیروزی انقالب اسالمي از شود ميپهلوی شناخته 

از بنیاد شهید بازنشسته شد و  ۱۳9۳ني در سال اندازی حزب جمهوری اسالمي به آن پیوست. ماز راه

 .طور جدی ادامه داد ی سیاسي خود را بهها فعالیتپس از آن 

وی از نمایندگان منتخب مجلس از ائتالف اصالح طلبان از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، 

مردم تهران در  اسالمشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسالمي است.احمد مازني نماینده

تفصیلي با خبرنگار  یوگو مجلس شورای اسالمي و عضو کمیسیون فرهنگي مجلس در گفت

 .رونق اقتصادی، فساد اداری، فوتبال و بیکاری توضیح داد چون همدرباره مسائلي  رکنا اجتماعي

بود اما این روزها مردم نقد گسترده به  اقتصادی قیکي از شعارهای دولت تدبیر و امید بحث رون*

مدیریت اقتصادی دارند ، به حتم تنها تحریم ها نبود که شرایط اقتصادی به نابسامان کشید واکاوی شما 

 از شرایط چیست؟

 تحریم 4 وجود با را دولت روحاني. شود رعایت انصاف اصل مسائل همه در باید  اعتقاد دارم

 گرفت تحویل ها دولت یکجانبه های تحریم و آمریکا کنگره اروپا، اتحادیه ملل، سازمان امنیت  شورای

ی خشونت صدا ، دنیا با تعامل و وگو گفت صدای جای به کشور داخل از و کرد مي پیدا ادامه اگر که

آمد، ما به کجا مي  مي "اینقدر قطعنامه بدید که قطعنامه دونتان پاره شود "همانند حرف هایي مثل

https://www.rokna.net/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.rokna.net/tags/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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رسیدیم؟ عقالنیتي که با تدبیر رهبری و عقالی قم در کشور حاکم شد ما را از آن وضعیت خارج کرد. 

 .ندگره های کور ما مربوط به سیاست خارجي بود که آن قفل ها در نهایت باز شد

آمدند تا  در آن شرایط شرکت توتال به ایران آمد و پشت سر هم شرکت های دیگر هم به ایران مي

 رونق شعار  کردن کند در  کند که نقش دو عامل زمینه رونق اقتصادی ایجاد شود . انصاف اقتضا مي

است که بعد از آمدنش به کاخ ریاست جمهوری از بسیاری  ترامپ نقش یکي. نکنیم فراموش اقتصادی

 تورم 9۷ بهار از قبل  از معاهدات و توافق های بین المللي مثل برجام خارج شد و این درحالي بود که

وني ما این کن وضع کرد مي پیدا ادامه مسیر آن اگر و بود آمده باال هم رشد نرخ بود، شده نرخي تک

 .نبود

با خروج ترامپ از برجام مواجه شدیم و تحریم برگشت اما با این تفاوت که فشار  9۷اما در بهار 

زدیم اما در این  را دور مي ها آنحداکثری داشت در حالي که در گذشته ما چهار تحریم داشتیم و حتي 

که با بعضي از افراد که برای خرید  مقطع، ترامپ عزم خود را جزم کرد .فشار حداکثری به گونه ای بود

گرفتند و حتي خانواده هایشان را تهدید مي کردند، در این  خواستند اقدام کنند تماس مي نفت مي

 .وضعیت ، دولت ها و موسسات که در بحث تهدید جای خود داشتند

نوعي  این فشار ها باعث شد تا کشور ها بر اساس منافع خود تصمیم بگیرند ، حتي چین که به

 آمریکا با  اقتصادی رابطه  همپیماني با ما دارد و گرایشي بین ما، روسیه و چین است به ما اعالم کرد که

 .است نظام کنترل از خارج ،متغیر اساس این بر.  شماست با اقتصادی رابطه از تر ارجح

عامل دومي که به شرایط اقتصادی کشور ضربه زد، مربوط به داخل ایران بود، عناصر افراطي در داخل 

 انجمن با آمیخته تفکری که کنم مي کساني به تعبیر ها آن از ایران هستند که بي شباهت با ترامپ نیستند 

دارند. این گروه تفکر حذف رقیب دارند در حدی که شعار مي دهند ما اصالح طلبان  داعش و حجتیه

را تکه تکه مي کنیم. این گروه با تمام وجود تالش کردند تا هر سنگي جلوی پای دولت، برجام و 

ی حفظ میلیوني برا ۲4رفت که دولت نیز با توجه به رای  مجلس بگذارند اما در عین حال انتظار مي

همسو با نظر رای  سیاسي ماند و تفکر اقتصادی و اعتماد به وجود آمده است، به این رای وفادار مي

شد. در کل همین که نظام جمهوری اسالمي توانست در این شرایط سخت کشور را  دهندگان مي

کند جای قدر داني دارد اما مردم حق دارند که این انتظار را از ما و مسئوالن برای بهتر شدن  مدیریت

 .وضعیت داشته باشند
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دولت تدبیر و امید تاکید بر شفافیت و دوری از فساد دارد ولي افشاگری ها و رسیدگي های قضایي * 

به پرونده های فسادهای اقتصادی و اجتماعي در چند سال اخیر ضربه ای محکم به اعتماد مردم زد ، 

 هایي وجود دارد؟کار راهبرای برگشت اعتماد و باور مردمي چه 

توانست  توانستیم به خوبي استفاده کنیم .شفافیت مي ند بسیاری از شعار ها مياز شعار شفافیت نیز مان

دسترسي آزاد به  قانون در اجرای قوانیني به وجود بیاید که آن قوانین از قبل تصویب شده بود. مثال ما

خود دسترسي  سازمانبر اساس این قانون هر فرد حق دارد درباره اطالعات مربوط به اطالعات داریم. 

توانند اطالعاتي درباره قراردادها داشته باشند بنابراین  عموم مردم جامعه نیز مي چنین همداشته باشد و 

 .ما نیاز به قانون شفافیت نداشتیم

یازی به قانون دیگری نداشتیم. بحث بعدی نیز شد دیگر ن اگر قانون دسترسي آزاد به اطالعات اجرا مي

دولت الکترونیک است که خود من یکي از تذکر هایي که دادم مبني بر این بود که دولت الکترونیک 

هستند که به دولت الکترونیک وصل نشده اند. از قوه  سازمانتشکیل شود اما گفتند که هنوز چند 

 .ي خود قوه مقننه که قانون گذار بود به آن نپیوسته بودصدا و سیما و حتي تا مقطع سازمانقضاییه، 

در برنامه ششم توسعه نیز مصوبه ای داریم که حقوق مدیران باید به صورت آنالین در دسترس مردم 

دم، از طرف معاون ایشان دا جمهوری رییس به  باشد. تذکر در خصوص اجرایي شدن این قانون

ه ها گزارش نداده اند، درخواست کردیم همان تعداد که اعالم گزارشي ارائه شد که بسیاری از دستگا

 .کردند را ارائه کنند که همان هم ارائه نشد

دیگر، پیگیری اموال مقامات بود، وقتي وارد مجلس شدم و دیدم کسي سراغ اموال من نیامد،  مسأله

ال دارایي مقامات را ابالغ ماهه رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایي، قانون امو 6تذکر دادم و قرار شد 

 .ماه تبدیل شد 6ماه به چند  6کند که این 

 قضاییه قوه وقت رییس _نامه زدم و از وزیر دادگستری توضیح خواستم. با خود آقای آملي الریجاني 

 این من  که بود این الریجاني آقای پاسخ.  کردم بحث مسأله این درباره رهبری معظم مقام دفتر در _

 شود مين که گفتم ایشان به شود مين اجرایي که است وارد قانون این بر اشکاالتي و ندارم قبول را قانون

 .نکند اجرا ندارد قبول خودش که این خاطر به  بان و مجلس را کسينگه شورای مصوب قانون
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اواخر دوره آقای آملي الریجاني پیش نویسي را آماده کردم اما آقای رییسي که آمد، آیین نامه اجرایي 

را ثبت  ها دارایيرا ابالغ کردند و دو ماه پیش نیز سیستم خود را به مجلس آوردند و  ها دارایياموال و 

 .کردند

فیت آرا دهان افراد را ببندند اما در کل خواستند با شفا نیز مطرح بود که بعضي ها مي مسألهالبته این  

گفتند افزایش قیمت بنزین را اعالم نکنید تامردم صف نبندند  پنهان کاری آسیب های بیشتری دارد. مي

 .اما هزینه پنهانکاری بیشتر شد

ما را نیز  ورزش و از جمله اقتصاد مشکل شفافیت و پنهانکاری در همه عرصه های سیاسي، اجتماعي

درگیر کرده است. فوتبال یکي از دلخوشي های مردم ماست و مسئوالن ورزش ما باید به اهمیت این 

اکم بر ورزش نقد دارم. آن چیزی که جنبه انتخابي در فوتبال ما ورزش توجه کنند. من به شرایط ح

 .کند سایه دولت بر سر آن است و حتي یک جاهایي شخص وزیر به آن ورود پیدا مي چنان همدارد 

د ها ممکن است در کوتاه مدت مفید باشد تا ورو این دانم مي زیرا  خواهم کسي را متهم کنم البته نمي

 روابط از و شوند شفاف ها انتخابات باید بنابراین. زند مي آسیب  کنند اما در درازیک بخشي را کنترل 

 .نشود امسال های اتفاق به منجر تا باشد شفاف ،کنند مي دعوت که مربیاني با شان

تواند در عرصه های سیاسي و عمومي نیز اثر گذار  عدم رعایت روندهای دموکراتیک در فوتبال مي

بازی های خارجي که شکست خوردیم مقام معظم رهبری از آن مثال زدند که بازی باشد. در یکي از 

توانیم در فوتبال و عرصه های سیاسي طوری رفتار  جوانمردانه بوده و همه زحمت کشیدند ما نیز مي

 عرصه همه در و انتخابات در فوتبال، در  کنیم که احساس مثبت در همه افراد وجود داشته باشد. امروز

 کدام هیچ به مردم نیافتد اتفاق اگر که دارد بازسازی به نیاز که هستیم مواجه اعتمادی بي با عمومي های

 .شوند مي تر اعتماد بي و کرد نخواهند توجه گفته موارد از

درصدی زنان بر مسند های مدیریتي کالن تاکید دارد ولي این دستور رئیس  ۳۰دولت بر حضور *

 که باید به اجرا در نیامده است چرا؟ آنچنانجمهور 

اصالح طلبان  گزاری سیاستاگر بنا باشد که اصالح طلبان لیست بدهند، یکي از مصوبات شورای عالي 

 .درصد کاندیداهای ما بانوان باشند البته اگر اصالح طلبي مانده باشند ۳۰این است که 
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ن وجود داشته باشد. من نیز در این باید فضای حضور برای همه مردم و جناح ها از جمله زنا 

خصوص نقدهایي دارم. شاید دولت بگوید که از طرف برخي افراد ممانعت هایي وجود دارد که اگر 

 .دستور را اجرا نکنند که اینچنین شرایطي وجود دارد باید رسما اعالم کنند نه 

ف این را بگوید، فقه و شرع ما هیچ وجه شرعي و فقهي برای نداشتن وزیر زن نداریم ، کسي که مخال 

 یک  .کنیم مي اداره افراد فقهي اشتباه های برداشت با را کشور منطقي، و اساس چه بر  را نفهمیده است.

توانیم وزیر زن داشته  و هیچ جای میثاقنامه نیامده است که ما نمي داریم اساسي قانون نام به میثاقنامه

. ایم کرده اعالم خود سهم به بارها را مسأله این نیز ما و است کرده وعده خلف جمهور رییس  باشیم.

 .نکردند معرفي زن وزیر جمهور رییس متاسفانه اما کردند تالش مجلس نماینده خانم ۱۷

مي گیرد غلط بوده و مشروع مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسي  انجامبرداشتي که از واژه رجال 

ماند که آیه ای  کند که رجال به معنای تعبیر زن و مرد است. مثل این مي نیز این معنا را منتقل مي

 بانوان از یکي  ر استفاده شده است. حتي در زمان پیامبرباشد و بگویند چرا از فعل مذک قرآن در

 زن این پاسخ در.  است نشده نازل( زنان) ما برای ای آیه اما کشیم مي زحمت همه این ما چرا گوید مي

 برای است مومنین برای که هرچه یعني شد نازل «والمؤمنات والمؤمنین والمسلمات المسلمین إن »،آیه

 نیز رجال و شود اشاره جنسیت نوع به قرآن های آیه تمام در که نیست الزم و د داردوجو هم مومنات

 متوقف یکجایي باید که هستیم هایي رودربایستي و تعارفات درگیر ما اما است کلمات نوع همین از

 .کنیم رجوع کشور رسمي میثاق به و شود

تعدیل های نیروی انساني شرایط اقتصادی حاکم این تصور را ایجاد مي کند که پایان سال با *

 چیست؟ آینده سال بیکارهای آمار از شما برآورد شویم مواجه دولتي  چشمگیری در بخش خصوصي و

دولت باید با شفافیت وضعیت را برای مردم توضیح دهد .یک تعبیری آقای حاج شیخ محسن قرائتي  

 او به بعد. کیلومتر یک گفت  دوی ؟ گوید به کسي گفتند در یک ساعت چند کیلومتر مي دارد که مي

 که هستیم شرایطي در  . کیلومتر ۱۰ شاید گوید مي دوی؟ مي چقدر کند دنبالت سگ اگر: گویند مي

 شرایط از استفاده و مذاکره کنار در ما است کرده محدود را نفت فروش و معامالت ، ترامپ دولت

که سگ دنبالش کرده است و باید بیشتر  هستیم فردی مانند ، کنیم مي فکر گشایش برای دیپلماسي

 سلیقه و اندیشه فکر، صاحبان همه اسفند دوم انتخابات در که است  تالش و همت کنیم. راه عقالني آن

 همه از که باشیم داشته دولتي و مجلس با همگاني ملي، وگو، گفت یک در و باشند داشته حضور ها

و درهای باز سیاسي و اقتصادی را باز کنیم. از ظرفیت  باشیم شاهد را فضایي چنین اگر. شود استفاده
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های انساني خارج کشور استفاده کنیم ومحدودیت کار آفریني را برداریم و صدور مجوز را در زمینه 

 توانیم بر این شرایط غلبه کنیم صنعت و کشاورزی راحت تر کنیم، با ثروت انبوه ملت ایران به نظر ، مي

. 

 داشته مجالس با را پارلماني های وگو گفت هدف، های کشور با ارتباط برای  رایطدر کنار ایجاد این ش

 این بر تاکید پایان در و کنیم آماده بهتر رابطه برای را فضا نباشد آمریکا تواند مي کشور این حاال باشیم

کنوني را بدون کم و کاست  وضعیت ابعاد و کند صحبت مردم با شفافیت با باید دولت که مهم نکته

عنوان کند تا مردم بدانند دقیقا در چه وضعیتي هستند و نسبت به حقیقت وضعیت همراه باشند، برنامه 

 .ریزی کنند و حتي نسبت به حقیقت اوضاع ، منتقد باشند

 

 

 را به سمت حوزه مسکن برد ینگیدولت نقد یاقتصاد میت ضعف

به  ينگینقد يدولت که باعث جهت ده یاقتصاد میاز ضعف ت با انتقادعضو کمیسیون فرهنگي مجلس 

 شده است. زیموضوع باعث رکود مسکن ن نیسمت حوزه مسکن شده است، گفت: ا

مسکن، با  ياز طرح مل يگزارش يبررس جریاندر  ،ياسالم یمجلس شوراي در نشست علن ياحمد مازن

موضوع منجر به  نیگسترده در کشور، گفت: ا یها یيو جا به جا تیاشاره به روند رو به رشد جمع

 در حوزه مسکن شده است. بحران

 ایدر ادامه افزود: آ ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

طور است  نیداده است و اگر ا انجام ياقدام يمسکن به روش علم بحراندولت و وزارت راه در مورد 

نسبت به  يشناس بیاز گذشته آس دیبا چنین همخود ارائه کند،  یاز عملکرد و دستاوردها يگزارش دیبا

 شد. يم انجاموضع موجود 

 گرید یاز تجارب کشورها دیو با ستین ایدر سطح دن یدیادامه داد: موضوع مسکن، موضوع جد یو

مسکن در  متیق یچند برابر شیاما متاسفانه در حال حاضر شاهد افزا میکرد يحوزه استفاده م نیدر ا

 یریشگیموضوع قابل پ نیا ایکه آ ستجا این سؤالو  میو فروش، ساخت و اجاره هست دیحوزه خر

 .نبود
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زده و  لیشود، عنوان کرد: منازل س تیریمد دیفرسوده با یبافت ها که اینبر  دیدر ادامه با تاک يمازن

 آن برنامه داشته باشد. یبرا دیشوند و دولت با یمقاوم ساز دیزلزله زده با

دولت و بانک  یاقتصاد میت تیریبا اشاره به ضعف مد ياسالم یشوراعضو کمیسیون فرهنگي مجلس 

 را به سمت مسکن برده است./ ينگیخاطرنشان کرد: اشتباهات دولت، نقد یمرکز

 

 مجلس دیام ونیعضو فراكس کیوگو با  در گفت مایاصالح بودجه صداوس یدهایو نبا دهایبا

روز آن را در اصالح  و به قیدق ریو تفس يمجلس بازگشت به قانون اساس دیام ونیعضو فراکس کی

 شیو افزا یساز دانست و بر لزوم چابک یاصالح ساختار بودجه ضرور ژهیبه و وبیمع یساختارها

 نهعملکرد رسا يفیو ک ياز جمله اصالح کم يتیو حاکم يدولت های دستگاه یو نهاد يسازمان یور بهره

 کرد. دیدر قالب اصالح ساختار بودجه تاک يمل

اظهار کرد: پرداخت بودجه براساس عملکرد هر  سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن االسالم حجت

شده  ينیب شیودجه در محل پب کند يرا مکلف م ردیگ يکه از دولت بودجه م یو نهاد سازماندستگاه، 

مراحل  رداختپ طیصورت شرا نیشود در ا گو پاسخشود و دستگاه مربوطه نسبت به عملکردش  نهیهز

 .شود مي يط یبودجه با سرعت بهتر یبعد

به دولت و  دیبا يافتیدر قبال بودجه در يهر دستگاه» که این انیمردم تهران در مجلس با ب ندهینما

 میبا تصم ستندین گو پاسخکه به مجلس  يهای دستگاه، گفت: متاسفانه «باشد گو پاسخ ينظارت های دستگاه

داشته و به اشکال  يبراساس عملکرد، واکنش اعتراض صیاصالح ساختار بودجه و تخص یدولت برا

 .کنند ميمختلف مخالفت خود را اعالم 

 نیقوان» يبر برخ يو نهادها به قوه مقننه را مبتن ها سازمانها،  دستگاه ينبودن برخ گو پاسخ ،یگفته و به

 ندارد. يدر اصول قانون اساس یرد و اثر چیدانست که ه «یيها قهیسل»و  «ها هیرو» ،«یعاد

است که خود  نیو نهادها ا ها سازمانها،  دستگاه نیمجلس ادامه داد: هنر ا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 هییاست و البته قوه قضا يرسانه مل ها سازمان نیاز ا يکی. دانند ميظام ارکان ن ریرا تافته جدا بافته از سا

 يسییر یاست که جناب آقا نیا راما انتظا کرد يم يرا ط ریمس نیا د،یجد سییر استیتا قبل از ر زین

 کند. گو پاسخملت  یرا در برابر وکال یيرا اصالح کند و دستگاه قضا هیرو نیا
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 ياسالم یمجلس شورا یگو پاسخسو خود را  کیاز  مایصدا و س سازمان سییادامه داد: ر يمازن

نگاه و  نیرا دارد. ا هیمقننه و مجر یاز قوا مانیبودجه پُر و پ افتیتوقع در گرید یو از سو داند ينم

 سبراسا سازمان نیبودجهِ ا صیکند و اصالح شود هر چند که دولت در تخص رییتغ دیبا هیرو

 تأمیندارد، عمل کرده و بودجه آن را به موقع  ای رسانهدر خط مقدم جنگ  يکه رسانه مل يمأموریت

کرده و هرگز اجازه  بیدست و دلبازانه بودجه آن را تصو اریبس زین ياسالم یو مجلس شورا کند يم

 بودجه روبرو شود. ینداده با کسر

نسبت به  مایصدا و س سازمان یيگو پاسخحال خواستار  نیمردم تهران در مجلس در ع ندهینما

 شد. سازمان نیا يجانب یو درآمدها يدولت یها بودجه

 یيشورا خود را شورا نیا يگفت: وقت ما،ینظارت بر صدا و س یو عملکرد شورا گاهیبا اشاره به جا یو

 مایدر عملکرد صدا و س یرییتغ داند، يکه صرفا نقش مطلع و گزارش دهنده م یيشورا يعنی ياستطالع

نگهبان  یشورا ماینظارت بر عملکرد صدا و س یشورا گاهیجا ری. البته منشاء  تفسدیآ يبه وجود نم

 راستا از مجلس چهارم شد. نیدر هم یا موفق به گرفتن مصوبه ریتفس نیا ياست که در پ

 در مایاصول مربوط به صدا و س رینگهبان در تفس یمجلس ادامه داد: شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 ر،یتفس نیا ينیباشد ظهور ع ياستطالع ينظارت دیبا سازمان نیمعتقد است نظارت بر ا يقانون اساس

 نیمختلف ا یها بخشکه صرفا نسبت به عملکرد  ماستینظارت بر صدا و س یشورا يعملکرد فعل

در امور  میاست و امکان دخالت مستق هیدر حد اطالع و توص ماتشیاما تصم کند يم دایاطالع پ سازمان

 لیدل نیبه هم ماند يم يباق هیآن در حد سفارش و توص ماتیرا ندارد و تصم مایمربوط به صدا و س

 .دیآ ينم ودبه وج سازمان نیسازان ا و برنامه رانیو عملکرد مد هیدر رو یرییاصالح و تغ چیه

 يدر رسانه مل تیوضع نیرا ناظر بر اصالح ا مایاداره و نظارت بر صدا و س ،يطرح خط مش يمازن

 قرار دارد. ياسالم یمجلس شورا يصحن علن يدگیدانست که در نوبت رس

گرفت  کیرا به فال ن یرهبر رمجموعهیز های دستگاهکردن  ریپذ مردم تهران در مجلس نظارت ندهینما

ها ملت را نامحرم و دستگاه  دستگاه نیها شد و افزود: ا دستگاه نیخوش نشان دادن ا یو خواستار رو

 های دستگاه ریمانند سا زیها ن دستگاه نیندانند. ا يدولت های دستگاه ریمتبوع خود را تافته جدابافته از سا

 شوند. گو پاسخبه مجلس  دیبودجه با فیرد یدارا يِدولت
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 های دستگاهعملکرد  يفیک رییبودجه بر اساس عملکرد را در تغ صیاصالح ساختار بودجه و تخص یو

حضور در خط مقدم جنگ  لیبه دل مایصدا و س سازمانبودجه موثر دانست و ادامه داد:  فیرد یدارا

 شود. گو پاسخ يافتیدر قبال بودجه در دیبا مشکل بودجه مواجه شود اما با دینبا يروان

 يبودجه فرهنگ تیاز سخنانش با اشاره به وضع یگریمجلس در بخش د دیام ونیعضو فراکس نیا

 اریدر سرجمع بودجه کل کشور رقم بس يفرهنگ های دستگاهکشور، گفت: بودجه حوزه فرهنگ و 

شش دهم  9۷کشور در سال  يهمه دَنگ و فَنگ را ندارد. کل بودجه فرهنگ نیاست و ارزش ا یزیناچ

 شانیبه ا جمهور سییبا ر يدر صحبت يکاهش داده شد. حت 9۸درصد هم در سال  نیدرصد بود که هم

مشکل را حل  دیو ببر دیرا هم قطع کن يمشکل دارد، بودجه فرهنگ یاگر کشور در حوزه اقتصاد»م گفت

که  يبخش نیاول شود ميبودجه روبرو  یبا کسر يوقت خواهم يبرنامه و بودجه م سازمان. از «دیکن

 يو اجتماع ياسیس یها بخشکار در  نیبخش فرهنگ نباشد چرا که تبعات ا کند، يرا کم م اش جهبود

به بودجه دستگاه قضا،  دیهر قدر از بودجه فرهنگ کاسته شود الجرم با گرید انیبه ب ابدی يظهور م

 شود. ضافهو امثالهم ا یبازپرور یها سازمانو  ها آنزند سازمانمبارزه با قاچاق مواد مخدر،  سازمان

 ،ياجتماع یها بیاز انواع آس یریگ شیپ یبرا تیحاکم یگذار هیسرما ،يمتذکر شد: بودجه فرهنگ يمازن

 .ردیقرار گ لیدستخوش تعد دیاست و نبا يتیو امن ياسیس ،یاقتصاد

 دیکرد و افزود: با ریاصالح ساختار بودجه تقد یبرا تیحاکم میمردم تهران در مجلس از تصم ندهینما

درصد  9۰از  شیساختار بودجه اصالح شود. ب ژهیبه و وبیمع یساختارها يبا لحاظ اصول قانون اساس

 یبرا يو مبلغ چندان شود مي یکشور صرف امور جار یدرآمدها ریمنابع حاصل از فروش نفت و سا

. مطرح شدن اصالح ماند ينم يباق يو اجتماع يفرهنگ ،یاقتصاد یها بخشدر  شرفتیتوسعه و پ

 يو همراهسران قوا و گام برداشتن دولت و مجلس  یاقتصاد يهماهنگ يعال یساختار بودجه در شورا

 .فتدیوجه آن ب نیدر بهتر دیاست که با ياتفاق مبارک ریمس نیدر ا هییقوه قضا

را خواستار شد و  يتیو حاکم يدولت های دستگاهاصالح ساختار بودجه به دور از گزند استثناء کردن  یو

که چه  يانسان یرویهزار نفر ن 6۰با  مایصدا و س چون هم يسازمانطور باشد که مثال  نیا دیافزود: نبا

 يرا به موقع و حت خود یایکار نکنند آخر هر ماه حقوق، دستمزد و مزا که اینکار بکنند و چه  که این

در سطح قابل قبول  شان یو اثرگذار یور کنند  اما بازده، بهره افتیدستگاهها در ریتر از سا تمام و کمال

و  يها و ادارات دولت دستگاه ریدر سا مایسمشابه صدا و  یها دهیرسانه بزرگ نباشد. البته با پد کی
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مناسب و عملکرد قابل قبول و  یور بهره بدون ،يانسان یروی. تورم نمیهم روبرو هست ها یشهردار

 قرار داده است. تأثیررا تحت  يتیو حاکم يبخش دولت یياست که کارآ يچالش نیتر يدارد، اساساستان

قانون را  نیروز ا و به قیدق ریو تفس يمجلس بازگشت به قانون اساس يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

و  يدولت های دستگاه یو نهاد يسازمان یور بهره شیو افزا یساز دانست و بر لزوم چابک یضرور

 کرد. دیدر قالب اصالح ساختار بودجه تاک يتیحاکم

 مسأله نیحتما به ا دیها شد و افزود: در اصالح ساختار بودجه با خواستار اصالح نظام پرداخت يمازن

پرداخت حقوق، دستمزد و  یتوجه داشت که صرفا کارت زدن و پر کردن ساعت حضور و مدرک، مبنا

 دیور باحض عتمدرک و سا ،یور بهره ،یياز کارآ يقیها نباشد بلکه تلف و کارکنان دستگاه رانیپاداش مد

 بود. میها خواه عملکرد دستگاه يفیو ک يصورت شاهد بهبود کم نی. در اردیمبنا قرار گ

کشور از جمله ساختار بودجه  وبیمع یمجلس متذکر شد: اگر ساختارها دیام ونیعضو فراکس نیا

و  یکرد. کارمندپرور دایپ یمتناسب با جنگ اقتصاد يشیآرا رییبه تغ یدیام توان ياصالح نشود، نم

 ياسالم یدوره مجلس شورا ۱۰است که در طول عمر  يغلط وهیملت ش بیبه ج یبودجه جار لیتحم

شود که  یصرف پرداخت امور جار دیهمه پول نبا نیاصالح آن وجود نداشته است. ا یبرا یا ادهار

 هم ندارد. يمحصول قابل توجه

و  ریگ میاصالح ساختار بودجه به شرط دقت عوامل تصم» که این انیمردم تهران در مجلس با ب ندهینما

که قرار است اصالح ساختار بودجه به  یاظهار کرد: افراد ،«شود ميموجب بهبود عملکردها  یمجر

دهند.  انجام تداش کار را بدون چشم نیتوجه داشته باشند که ا مسأله نیبه ا دیشود با انجامدست آنان 

آن بر اصالح  تأثیرمجلس و  ایدولت  ندهیدر انتخابات آ اوردنین ایآوردن  یمالک قرار گرفتن را

مصالح و  دیبا زانیعز نیمهم دارد. ا نیا انجام تیفیدر ک يمیمستق تأثیربودجه  یها ساختار و چالش

قرار   میمالک عمل و تصم ت،اس يمهم اریبس اریرا در اصالح ساختار بودجه که موضوع بس يمنافع مل

 دهند.
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 مواضع اجتماعی

 

 اید كرده ایثار بروید كنار تر شایسته فرد نفع به اگر

 مرجع های گروه طریق از تنها ایثار فرهنگ ترویج که این بیان با مجلس، فرهنگي کمیسیون عضو

 راستای در تر الیق فرد نفع به سیاسي حوزه در فعال مسئوالن اگر که کرد تاکید است امکانپذیر

 .اند کرده ایثار بروند، کنار ساالری شایسته

 نیز آن کردن نهادینه که است ایثارگران و آزادگان مشترک وجه ایثارگری و آزادگي فرهنگ: گفت مازني

 بر جامعه فرهنگ بازسازی برای راه بهترین بنابراین نیست، امکانپذیر مصاحبه و سخنراني طریق از تنها

 .است مرجع های گروه ورود اسالمي انقالب های ارزش اساس

 اکنون هم: داد ادامه اسالمي، شورای مجلس در پردیس و اسالمشهر شمیرانات، ری، تهران، مردم نماینده

 اقتصادی، اجتماعي، سیاسي، های عرصه در جامعه هدایت و مدیریت جایگاه در که افرادی تنها

 هستند، جوان نسل توجه مورد جامعه مرجع عنوان به و دارند فعالیت ورزشي و هنری فرهنگي،

 .بردارند گام فرهنگ نوع این ترویج جهت در توانند مي

 

 زدگان را به مجلس ارائه كند امداد زلزله یشده برا انجامكشور گزارش اقدامات  ریوز

 انجاماز اقدامات  يقیکشور خواست گزارش دق ریاز وز ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

 ارائه کند. ندگانیزلزله شمال غرب را به مردم و نما دگانیامداد به حادثه د یشده برا

در  يشرق جانیآذربا ریزلزله اخ دگانیبا حادثه د یضمن ابراز همدرد ياحمد مازن سنا،یگزارش ا به

از هم  يکه به جان باختن جمع يشرق جانیآذربا استانحادثه تلخ زلزله در »نوشت:  يکوتاه ادداشتی

 زشانیکه عز یيحادثه را به خانواده ها نیاست. بنده به سهم خودم ا زیغم انگ اریوطنان منجر شد بس

 زانیآن عز بهیارواح ط یکنم و برا يعرض م تیمناطق تسل نیمحترم ا ندگانیرااز دست دادند و نما

حادثه  یمجروحان شفاء عاجل و برا یبرا نیبازماندگان، صبر مسالت دارم، هم چن یبرا يمغفرت اله

 فضل و رحمت خداوند آرزومندم. هیدر سا یورآرامش و صب دگانید
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 ریوز ژهیبه و ربطیهالل احمر و مسئوالن ذ تیضمن عرض خداقوت به عوامل پرتالش جمع چنین هم

زلزله شمال  دگانیامداد به حادثه د یشده برا انجاماز اقدامات  يقیمحترم کشور، انتظار دارم گزارش دق

و  رانیکشور به مردم ا بحران تیریستاد مد تیوضع زیو ن دهیخسارت د یروستاها ژهیغرب به و

 «ملت ارائه دهند. ندگانینما

 

 

 ستیاو بر اساس عدالت ن یترسند چون احکام و قضاوت ها یمردم از ظالم م

السالم در  همیعل تیاهل ب رهیو س یقدر گفت: در قرآن،  سنت نبو يالیشب از ل نیدر اول ياحمد مازن

 .دیام يعنیکنار رابطه توام با ترس از خداوند رابطه همراه با رجاء مطرح شده است. رجاء 

هم  گرید یيدر مورد ترس از خدا فقط از کلمه خوف استفاده نشده و در کنار واژه خوف از واژه ها 

ند. عالوه بر خاص خود را دار يها معان نی. هر کدام از ابتیرهبت و ه ت،یاستفاده شده مثل خش

کنند به  يکه از آن منظر با خداوند ارتباط برقرار م یيدرجه انسان ها ،يکلمات در معان نیتفاوت ا

جبن  یواژه ها به معنا نیکدام از ا چیاست که ه نیمتفاوت است. اما آن چه مسلم است ا زانیهمان م

 ترسو است. اریبزدل و بس یترسو و جبون به معنا یترس و جبان به معنا ی. جبن به معناستین

نشده  فیانسان و خدا با واژه جبن تعر نیمفهوم ترس از خدا اظهار داشت: رابطه ب حیدر تشر يمازن

درجه و مقام است. چه  کیانسان در رابطه با خداوند نه جبان است و نه ترسو. خوف  يعنیاست. 

و فاقد شعور است. انسان از حوادث  میحک ریجبن و خوف است. جبن ترس از موجود غ نیب يفرق

 ترسد.  ياز موجودات درنده م ایترسد  يم يعیطب

کند.  يمنطق و حکمت رابطه برقرار نم یاست که از رو ياست و از کس یيادامه داد: جبن جا یو

وجود ترس، ترس از  گرید لیکند. دل يکند و حمله م ياست. احساس خطر م زهیرابطه او بر اساس غر

 اوتکند. رفتار او ستم گرانه است. احکام و قض يظالم است. چرا که ظالم بر اساس عدالت قضاوت نم

فاقد شعور و عقل  وانیکه از ح لیترسد به همان دل ي. انسان از ظالم مستیاو بر اساس عدالت ن یها

 .دیترس دیکند با يترسد از انسان صاحب شعور که بر اساس عدالت و حکمت رفتار نم يم

توام با خوف از  یرابطه  ایاست که آ نیاسالم گفت: پرسش ا یمجلس شوراعضو کمیسیون فرهنگي 

کند. ترس انسان از عدالت  ياست؟  خداوند بر اساس حکمت و عدالت رفتار م يترس نیچن کیخدا 
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. میترس يکند ما م يحکمت عمل کند. او چون با عدالتش با ما رفتار م ياست که ب يخداست نه از کس

خودمان. نوع ترس از خداوند با کلمه جبن  اتیاز اعمال خودمان از ن میترس يدر واقع  از خودمان م

 تیکه مرتکب معص لیدل نیاست که انسان به ا نیرابطه ندارد. بلکه با کلمه خوف رابطه دارد. خوف ا

 یها انکه انس تیبرابر خشاست در  يترس ارزشمند است. خوف مقام کوچک نیترسد و ا يشده م

 کنند. يعالم و وارسته با خداوند برقرار م

مقام به  نیعلما است. ا یبرا تیاست. خش تیدرجه باالتر از خوف، مقام خش کیکرد:  دیتاک يمازن

. ستین تیعالمانه است.  اهل معص یاو پروا یدرک جالل و جبروت و عدل خداوند و پروا لیدل

 را دارد.  ياله یپروا

 تیدر خلوت ها معص")ع( که  ياز امام عل يثیبا اشاره به حد ياسالم یتهران در مجلس شورا ندهینما

کرد: قضاوت خداوند با قضاوت  حیتصر"است خود شاهد است  يچرا که آن کس که قاض دینکن

رسد بر اساس حب و بغض باشد بر  يم يکه به قاض يقضات متفاوت است. ممکن است اطالعات

 باشد. يو منافع شخص يباشد. بر اساس مصالح جناح ياسیس اساس مصالح

کند که  يانسان عادل و متعادل خلق م کیخوف و رجا از انسان  سخنان خود گفت: انیدر پا يمازن

 .دیگو يبا خداوند با آرامش سخن م طیشرا نیآرامش است و در سخت تر یدارا

 

 در بوق و كرنا شود ثارگرانیبه ا یرسان خدمات دینبا

استقبال  یثارگریبه جامعه ا يدر اطالع رسان تیاز شفاف ياسالم یشوراعضو کمیسیون فرهنگي مجلس 

 شدن خدمات به جامعه هدف انتقاد کرد. یو از رسانه ا

و اسالمشهر  راناتیشم یمردم تهران، ر ندهینما ،ياحمد مازن  وز،یفاش ن يگزارش خبرنگار پارلمان به

راسخ در  یو با  اعتقاد یبه دور از منافع ماد یثارگریجامعه ا که این انیبا ب ياسالم یدر مجلس شورا

 ياسالم ینظام جمهور افعحفظ و حراست از من دانیدر م يانقالب اسالم یروزیطول چهار دهه پ

جامعه هدف مطلع  نیاز قوان دیبا ثارگرانیموضوع که ا نیداشته است، متذکر شد: من با ا يحضور فعال

در بوق و کرنا شود  شود ميداده  ها آنکه به  یزیخدمات ناچ يتم اما اگر قرار است حتباشند موافق هس

 .ستمیموضوع استفاده کنند موافق ن نیناکرده افراد مغرض از ا یو خدا
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که جان و مال  يزانیعز یاست که برا يدور از انصاف و فرهنگ قدرشناس نیادامه داد:  به نظر من ا یو

 یزیاند خدمات هر چند ناچ حفظ  و حراست از انقالب، کشور و وطن فدا کرده یخود را برا يو جوان

 .میرا در بوق و کرنا کن شود ميکه ارائه 

 

 گرفته شود یضرور ریغ یسفرها یجلو تیبا قاطع

 ریغ یترددها و سفرها یجلو تیچرا دولت با قاطع که اینمردم تهران در مجلس با انتقاد از  ندهینما

 شد. یضرور ریغ یاز ترددها و سفرها یریادارات و جلوگ يلیخواستار تعط رد،یگ يمردم را نم یضرور

 طیضرور در شرا ریاز هرگونه مسافرت و تردد غ زیبر پره دیبا تاک سنایوگو با ا در گفت ياحمد مازن

به  روسیکه و طیشرا نیدر ا م،یکن یبند تیاولو يطیشرا نیمسائل را در چن دیامروز کشور گفت: با

که مثال حفظ جان  ستین گونه ایناول حفظ جان مردم است،  تیجان مردم و کشور افتاده است اولو

که اگر دشمن خواست حمله کند از خود  میمستقر کن یيرا در جا یيباشد که موشک ها نیمردم به ا

 .میرا کنترل کن یيایو در یيهوا یدفاع کرده و مرزها

اظهار کرد: از مراکز « کند يم دیمردم را تهد يزندگ یایتمام زوا روسیو نیا وعیش» که این انیبا ب یو

خانه ها و به طور  یتا در منازل، آشپزخانه ها و اتاق ها کارخانجاتو  يمراکز خصوص ،یو ادار ينظام

پس در  ؛شود مي دیدکم شناخته ته ایناشناخته و  روسِیو نیو جان مردم اکنون با ا يمحل زندگ يکل

 یو هنر يفرهنگ میو چه تصم یاقتصاد میچه تصم ،ياسیس میچه تصم شود ميکه گرفته  يمیهر تصم

 حفظ جان مردم باشد. دیبا تیاولو يتیامن میتصم ایو 

است که از  نیا تیحفظ جان مردم هم اولو ندیمجلس اظهار کرد: در فرا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 ایکه به صورت آشکار  یشود، اگر فرد یریبه شدت جلوگ دیگر یکاجتماع مردم و ارتباط آن ها با 

افراد  ثررا کنترل کند حداک وعیهم که نتواند ش يباشد در خانه بماند، درصورت روسیو نینهفته ناقل ا

کند  دایکند؛ اما اگر همان فرد به مغازه برود، در ادارات و محل کار حضور پ يم ریخانواده خود را درگ

 ریشهر را درگ کی جهیتردد کند در نت يعموم هینقل لهیشهروند در تمام شهر با وس کیو به عنوان 

 يم شیپ تیوضع نیهم ردیصورت نگ يباشد و  کنترل گرید یبه شهر یتردد از شهر نیاگر ا کند، يم

 .دیآ
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مکان خانه  نیامن تر تیوضع نیباره کنترل ارتباطات است، در ا نیاول در ا تیگفت: پس اولو يمازن

 دیبه سنگرها برو دیگو يفرمانده به سربازان م شود مي انجامدشمن بمباران  هیکه از ناح ياست، زمان

 نیا یيایمیبمب ش اسربازان سنگر است؛ اما در زمان حمله ب یمکان برا نیزمان  امن تر نیچرا که در ا

جا  نیدر واقع در ا د،یخارج شو از سنگرها دیگو يموضوع برعکس خواهد بود و فرمانده به سربازان م

 .کند يم نییتع يراه و رفتار را فرمانده

با اقتدار رفتار  دیبا تیحاکم کنم ميکرد: فکر  حیتصر ياسالم یمجلس شورا دیام ونیعضو فراکس نیا

کند، واقعا  یریو تجمعات داخل شهر جلوگ یضرور ریغ یو ترددها یضرور ریغ یکند و از سفرها

 وصخص نیدر ا يبا مقامات دولت رد،یبگ میادارات تصم التیتعط یبرا تواند يمتاسفم که دولت نم

باره وجود دارد و ما نگران آن  نیدر ا ياستثنائات ندیگو يتماس گرفتم و صحبت کردم، آن ها م

 .میاستثنائات هست

رفتار  تیبا قاطع دیجان مردم در خطر است دولت با يکرد: وقت دیمردم تهران در مجلس تاک ندهینما

داشته  یسفر ضرور یفرد که اینشود. مگر  یریجلوگ تیشود و از سفرها با جد لیکند، ادارات تعط

 يعال یشورا قیاز طر یکه مقام معظم رهبر طیشرا نیداده شود، در ا صیتشخ زیباشد و آن ضرورت ن

هم توسط  یکردند و ستاد ضیتفو شانیجمهور و ستاد تحت امر ا سییرا به ر اراتیکل اخت يمل تیامن

کند،  تیجمهور تبع سیینظر ر ریستاد ز ماتیاز تصم دیشده که آن ستاد هم با لیمسلح تشک یروهاین

 نیاگر ا ستین ارموضوع تعارف برد نیا ؟شود مياستفاده ن  هیچرا از اقتدار و از قوه قهر دانم ينم

 چه کرد؟ دیشود آن زمان با در کشور ماندگار روسیو

 

 تختیرفع مشکالت حوزه ورزش پا یبرا یا تهیكم لیبر ضرورت تشک یمازن دیتاك

 استان ندگانیمجمع نما یدر نشست اعضا دیام ونیفراکس ياجتماع يفرهنگ تهیکم سییر يمازن احمد

 دیدر قانون برنامه ششم توسعه تاک که این یادآوریتهران با  استانورزش و جوانان  رکلیتهران و مد

محقق شود، گفت: مجلس دهم  وریشهر انیتا پا دیو استقالل با سیپرسپول یشده بود که بحث  واگذار

 ينیب شیکرده از جمله پ ينیب شیتوسعه ورزش پ یبرا يمهم یها تیدر برنامه ششم توسعه ظرف

 نیاست، در ا ۱۳9۸ماه سال  وریشهر انیدر فرابورس تا پا سیدوباشگاه استقالل و پرسپول یواگذار

در اقدام  يرهنگف ونیسیندارد اما کم یواگذار نیبه ا یورزش و جوانان اعتقاد ریشد وز دهیشن نهیزم

 يموارد را گزارش کند، و در پ ریو سا نهیزم نیشده در ا انجامنوشت اقدامات  ریبه وز ينیشیپ ينظارت
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دو باشگاه را  نیمحترم قول داد در زمان مقرر ا ریوز جهیگذاشته شد که در نت يآن جلسات مشترک

 واگذار کند.

 دیدو باشگاه با نیو تفحص از ا قیتحق جهیشد که نت ادآوریتهران در ادامه  استان ندگانیمجمع نما عضو

 قرائت شود. يآن در صحن علن جهیشود و نت یينها

 نیاحداث ا یکه برا يکرد: محل حیجانبازان انتقاد کرده و تصر یبرا يدر ادامه از نبود اماکن ورزش یو

 نیا ریتأخ لیسال هنوز افتتاح نشده است، دال ۸ورزشگاه در نظر گرفته شده بود، بعد از گذشت 

 موضوع چه بوده است؟

فرصت داده شود تا مشکالت  ها آنماه به  کیشود و  لیتشک یا تهیداد که کم شنهادیپ انیدر پا يمازن

به مجلس ارائه  99بودجه سال  حهیال ياز آن قبل از بررس يکرده و گزارش يزه ورزش را بررسحو

 دهد. / خانه ملت

 

 

 ردیمورد توجه قرار گ یركانیه یها درباره سالمت جنگل ستیز طیمح متخصصان هشدار

بر  ،يجهان راثیدر فهرست م يرکانیه یها مجلس با اشاره به ثبت جنگل يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

کرد و گفت که  دیها تاک جنگل نینسبت به سالمت ا ستیز طیضرورت توجه به هشدار متخصصان مح

 داد. میرا از دست خواه يرکانیه یها از جنگل يقسمت اعظم ابدیشکل ادامه  نیاگر اوضاع به هم

 یها اظهار کرد: روز گذشته خبر خوشحال کننده ثبت جنگل سنایدر گفت و گو با ا ياحمد مازن 

که در تحقق  يمنتشر شد. بنده به سهم خودم از همه کسان ونسکوی يجهان راثیدر فهرست م يرکانیه

 نیحافظان ا ژهیبه و رانیا فیو به مردم شر کنم ميبرداشتند تشکر  یمؤثر یها اتفاق مبارک گام نیا

 .میگو يم کیو سمنان تبر يخراسان شمال الن،یگلستان، مازندران، گ یها استاندر  یخداداد هیسرما

ماست و از جمله نعمات خاصه  اکانیگرانقدر ن راثیبزرگ که م هیسرما نیشک ا يافزود: ب یو

 شود. یاز آن نگاهدار وهیش نیپاس داشته شود و به بهتر دیاست با رانیا فیملت شر یپروردگار برا

جنگل  نیهمواره نسبت به سالمت ا ستیز طیشد: متخصصان مح ادآوریمردم تهران در مجلس  ندهینما

 یها از جنگل يشکل ادامه داشته باشد قسمت اعظم نیاند اگر اوضاع به هم اند و گفته هشدار داده
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را از  ستا یکهن و منحصر بفرد يعیموزه طب يساله که به نوع ونیلیم ۲شمال کشور با سابقه  يرکانیه

 داد. میدست خواه

گرفت و مسؤوالن زحمت کش در کنار مردم دوستدار  یجد دیباهشدار را  نیکرد: ا دیتاک يمازن

را  ينعمت اله نیو ا میبدار يرا گرام يرکانیارزشمند ه یها جنگل میاز گذشته حرمت حر شیب عتیطب

 .میبسپار زین ندهیآ یها به نسل

 

 را سربلند خواهد كرد رانیا ،یعلم یها فعالیت

 یدر مصاحبه با خبرگزار نایابن س یدانش آموز يجشنواره مل نیمراسم چهارم هیدر حاش ياحمد مازن 

 است. يعلم یها فعالیت کند، يرا سربلند م رانیکه امروز ا چه آنافزود: ما،یصدا و س

گفتمان  نیا یخود را برا نده،ینسل آ دیگفتمان جوانان خواهد بود و با نده،یاضافه کرد: گفتمان آ یو

 آماده کند.

طرح  نیا یمجلس برا ندگانیبه کار نگرفتن بازنشستگان گفت: هرچند به نمابا اشاره طرح  يمازن

کشور به  یدیکل یها کار دیبا اآلنبزرگس یها شد، اما با همه احترام به خدمات و تالش ياعمال فشار م

 جوانان منتقل شود.

 یها نهیدر دفاع مقدس مقاومت کرد امروز مقاومت در زم دهیفهم دیکرد: اگر در گذشته شه دیتاک يمازن

 ست.ها آن ینتر مهماز  يکی زین یو علم و فناور تیگوناگون وجود دارد که خالق

 

 

 ورود كند ینینش هیحاش مسألهبه  یوزارت كشور به صورت جد

 یدر اثر باالرفتن بها يمهاجرت به حواش که این انیبا ب وزیدر گفت وگو با جهان صنعت ن يمازن احمد

 ایکه مهاجرت معکوس به شهرستان ها   يدر تهران رخ داده است، اظهار داشت: درصورت ينیاجاره نش

 يشود، استقبال م یبهتر يزندگ طیاطراف تهران منجر به به دست آوردن شغل بهتر و شرا یشهرها

 تیساز است. او به طور خالصه معتقد است که مردم تهران وضع مسأله. اما اگر بالعکس شود، میکن

 ندارند.  يخوب
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 يکه وقت شود ميبخش باعث  نیا یرهاساز نیموضوع را رها کرده است و ا نیا هم دولت متاسفانه

شوند و در بلند  يم يو سرخوردگ اسیدچار  جهیکنند، درنت يزندگ يمناسب یها طیمردم نتوانند در مح

 خواهد داشت. يدر پ یگرید ياجتماع لیمدت مسا

اطراف برود، ناچار است به  یبه شهرها يزندگ یها نهیجبران هز یناچار شود برا یخانواده ا يوقت

 یي. از سوشود مي يو روان يجسم شیرفت و آمد موجب فرسا نیبزرگ رفت و آمد کند. ا یشهرها

کمبود امکانات به لحاظ  لیها هم به دل هیدرحاش يزندگ  .ندیب يم بیآس يارزش و کرامت انسان

 .ستیمردم کشور ما ن ستهیاصال شا يو فرهنگ ياجتماع

 

 

توسعه محتوا را رصد  ینظارت یها ستمیبرد است/س-برد یاپراتور یها سیسرو یبرخ كار و كسب

 محتوا بود دكنندگانیمدافع حق تول دیكنند / با

وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت بر اهمیت نقش صنعت تولید محتوای  احمد مازني در گفت

افزوده  افزوده در ایجاد اشتغال و درآمدزایي تاکید کرد و گفت: خدمات ارزش اپراتوری و خدمات ارزش

دهند و  ميتلفن همراه، خدماتي هستند که اضافه بر تماس صوتي، خدمات پیامکي و اینترنتي نیز ارائه 

بدون رضایت   کارت های اپراتوری سرزده است، مثال تعدادی سیم اگرچه تخلفاتي از برخي سرویس

ی تبلیغاتي برای ها شرکتهزینه آمده یا  ها آنشان، عضو یک سرویس شده و بر روی قبوض  صاحب

ین تخلفات و اما عبور از ا کنند ميهای غیرقانوني استفاده  ها از انواع روش عضوگیری این سرویس

 حل دارد. مشکالت راه

حل عبور از  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمي به راه

افزوده و در نظر گرفتن  گذاری دقیق در مورد صنعت خدمات ارزش این تخلفات و مشکالت را قانون

کارت در مورد چنین  آگاهي به صاحبان سیم جرائم مشخص برای متخلفان عنوان کرد و افزود: ارائه

افزوده  تخلفاتي، افزایش کیفیت محتوای خدمات، حمایت از تولیدکنندگان سالم محتوای خدمات ارزش

 آیند. ها به شمار مي حل و... ازجمله این راه
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 افزوده کنار هم شود و صنعت محتوا و خدمات ارزش انجامگذاری مناسب  مازني معتقد است اگر ریل

توسعه محتوای  چون همافزایي ایجاد کنند و موجب برکات بسیاری  توانند هم قرار گیرند، آن وقت مي

 بومي، رونق تولید داخلي و حتي رونق صادرات شوند.

افزوده اشاره  های اپراتوری و خدمات ارزش ی سرویسها فعالیتهای موفق  این نماینده مجلس به نمونه

است که با اشتراک ماهیانه در دسترس متقاضیان قرار  "های ویدیویي سرویس"کرد و گفت: یک نمونه 

ویژه نظارت همگاني،  های نظارتي و به برد است، البته باید سیستم-دارد، این مدلي از کسب و کار برد

یقین برای تحقق این مهم دولت و مجلس از  مراقب توسعه محتوای بومي سالم، مفید و ایمن باشند، به

 عنوان بستر ارائه خدمات بومي حمایت ویژه کنند. محتوا و توسعه شبکه ملي اطالعات به تولید

وی انساني ماهر، نیر پرورش و تأمین در حمایت شامل را افزوده ارزش اپراتورهای از  های وی حمایت

از ها، چابک، ارزان، فراگیر، پرظرفیت، قابل اطمینان، هوشمند، تبلیغ مناسب  تجهیزات و زیرساخت

های بیمه و مالیات  های پایه، ورود به بازار، معافیت رسانه ملي و سایر بسترها، ابزار و امکانات، فناوری

 و... دانست.

افزوده تلفن همراه  به گفته عضو فراکسیون امید مجلس اگر تولیدکنندگان محتوا، از طریق خدمات ارزش

های مختلف  درآمد حاصل از فروش محتوا را به بهانهدرصد 9۰شان را ارائه دهند تقریبا بیش از  محتوای

 دهند. هایي مانند سهم اپراتور، تبلیغات و... از دست مي مانند بهانه

باید مدافع حق تولیدکنندگان محتوا بود و شرایط تبلیغ محتوای فاخر بومي از  که اینمازني با تاکید بر 

های مهم دیگری نیز  گری اضافه کرد: تسهیلهای داخلي ازجمله صدا و سیما را تسهیل کند،  رسانه

های کم سود، در عین حال حمایت از  کاهش یا حذف مالیات یا وام چون همتوان در این زمینه  مي

 حقوق شاغالن جدید و ایجاد مشاغل پایدار در نظر گرفت که باید مورد توجه قرار گیرند.

باید بستر وقوع جرم را برچید و امکان تخلف برای  که اینعضو کمیسیون فرهنگي مجلس با بیان 

ی واسطه و حتي خود اپراتورهای تلفن همراه را به حداقل رساند، افزود: رعایت انصاف و ها شرکت

کنندگان  اصلي است که در تمام جهان مورد توجه است لذا نباید از غفلت و ناآگاهي مصرف ۲عدالت 

 له با افراد آگاه، مردم را سرکیسه کرد./جای معام سوءاستفاده کرد و نباید به

 

 دهد یم جیرا ترو یاخالق مدار ها ورزشگاهحضور زنان در 
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 یخانه ملت با اشاره به حضور زنان در ورزشگاه آزاد یدر گفتگو با خبرنگار خبرگزار ياحمد مازن

مجلس  ندهیتوانند نما يبا کامبوج، گفت: همان طور که زنان م رانیفوتبال ا يمل میت یباز یتماشا یبرا

رشته  يحت يورزش یداشته باشند، در عرصه ها يحضور فعال يتیریو مد ياسیس یباشند، در پست ها

باشند و در  يخوب دگرانیکسب کنند، کشاورزان و تول يالملل نیو ب يمل یها تیسخت موفق یها

هم  يقات ورزشمساب یتماشا یمشارکت کنند، برا يبه خوب ياسیس یها و عرصه ها یيمایراهپ

 .ابندیدر ورزشگاه ها حضور  توانند يم

 که اینبر  دیبا تأک ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

داشته باشند،  يتوانند مشارکت کنند و حضور درخشان يعرصه ها م يزنان ثابت کرده اند که در تمام

به  لیتبد که ستین یا مسألهفوتبال  یباز یتماشا یبرا يورزش یها ومیافزود: حضور زنان در استاد

 آنان شود. یبرا يمطالبه مل

 يمذهب ،يفرهنگ ،ياسیس یتوانند در عرصه ها يادامه داد: بنده معتقدم به همان صورت که زنان م یو

ها حاضر شوند  ومیهم در استاد يمسابقات ورزش یتماشا یتوانند برا يکنند، م دایحضور پ يو اجتماع

 نکنند. جادیرا هم ا يمشکل چیو ه

 يافزود: البته برخ ياسالم یدر مجلس شورا سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما

 میمناسب و متناسب با شأن زنان نباشد و نتوان گاهی، جاها ورزشگاهاز افراد نگران هستند که ممکن است 

وزارت ورزش و  هو مسلمان در ورزشگاه ها حفظ شود ک يرانیکه حرمت زن ا میرا فراهم کن يطیشرا

 آنان فراهم کند. یالزم را برا طیجوانان موظف است شرا

است که معموال انسان در مقابل  تینکته حائز اهم نیکرد: ذکر ا حیمجلس تصر يفرهنگ ونیسیکم عضو

که ضرورت ندارد  ندیخانم ها بگو يدتو چه بسا پس از م شود ميتر  صی، حرشود ميکه منع  یزیچ

 یها ومیکه همه مردها هم به استاد طور همانکه در همه مسابقات فوتبال در ورزشگاه ها شرکت کنند 

هستند  ونیزیاز تلو يمسابقات ورزش یاز افراد عالقه مند به تماشا یتعداد چنین همروند،  ينم يورزش

زن و مرد  نیباره ب نیندارند و در ا يمسابقات ورزش یبه تماشا يلیاز مردم هم به کل تما یو عده ا

 وجود ندارد. يتفاوت

استفاده را ببرد  تیکه فراهم شده نها يفرصت نیاز ا دیورزش و جوانان با ریوز که اینبر  دیبا تاک يمازن

زنان هم که  گرید یفراهم کند، گفت: از سو یحضور زنان در ورزشگاه آزاد یالزم را برا طیو شرا

 تیاخالق را رعا هم انیرفتار کنند که آقا یبه گونه ا دیآنان فراهم شده است، با یبرا یيفضا نیچن
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اخالق را  شتریدر حضور خانم ها، ب انیاست که آقا یبه گونه ا هیکنند چرا که معموال در جامعه ما رو

 تیمسابقه فوتبال منجر به رعا یتماشا یبرا انیکنند و حضور زن و خانواده در کنار آقا يم تیرعا

 .شود مياخالق و ادب در ورزشگاه ها 

 

 

 :يسیدر باره طرح حذف زبان انگل يمازن تییتو

 را امضا نکردم  یطرح نیچن بنده

از مدارس در رسانه ها مطرح و نام بنده به عنوان  يسیموسوم به حذف زبان انگل ياست طرح يمدت

مجلس  فهیرا امضا نکردم و اساسا وظ يطرح نی، بنده چنشود ميطرح عنوان  نیاز امضا کنندگان ا يکی

 دانم. يرا پرداختن به مسائل مهم تر م

 

 یریمجازات حبس تعز لیطرح تقل یدرباره  یمازن تییتو

در جهت  یگام بلند یاز دو سوم را شیبا ب یریمجازات حبس تعز لیطرح تقل تیدوفور بیتصو

 است ياسالم یدر جمهور یيزندان زدا

 

  یاریدر واكنش به درگذشت دلخراش سحر خدا یاحمد مازن تییتو

 نیورزش و جوانان تذکر دادم، اگر ا ریبه وز ها ورزشگاهدرباره ورود بانوان به  فایف ماتومیاز اولت بعد

 يمطالبه را عمل نیتواند ا يم ای. دولت میحادثه تلخ نبود نیشد اکنون شاهد ا يگرفته م یتذکرات جد

 دهد. حیتواند در هر صورت شفاف به مردم توض ينم ایکند 

 یاریفوت سحر خدا  درباره یدادگستر ریوز از سؤال طرح

 ریمجلس از وز گرید ندهیخود و سه نما سؤالاز طرح  ياسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

 خبر داد. یاریدر خصوص فوت سحر خدا یدادگستر
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 بهیو ط يضیمحمد ف ،یاظهار کرد: من به همراه پروانه سلحشور سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن

منجر به فوت  یدر مورد حادثه مربوط به خودسوز یدادگستر ریوز یيآوا یرا از آقا يسؤال ياوشیس

و پس از حادثه مطرح  نیقبل و ح ه،ییاقدامات قوه قضا زیعلل و عوامل آن و ن ،یاریخانم سحر خدا

 .میکرد

 یاریکه بر اساس اطالعات واصله سحر خدا نیگفت: با توجه به ا سؤال نیا اتییبا اشاره به جز یو

 یعلت ارجاع پرونده و ی درباره میخواست یدادگستر ریکرده از وز یدرمقابل دادگاه انقالب خودسوز

ورزشگاه  یدورو الظاهر از محل يکه عل نیضابط ایپرونده توسط ضابط  لیتشک ریبه دادگاه انقالب، س

در مورد اقدام و  چنین همورود به ورزشگاه آغاز شده و  یاقدام آن مرحومه برا لیو به دل یآزاد

 یها در رده يو تخلفات احتمال یو پس از خودسوز نیدادگاه  انقالب، قبل و ح نیعملکرد مسئول

 دهد. حیمختلف توض

 

 ما؛یو س و تفحص از صدا قیدرباره طرح تحق زدی آفتاب روزنامه گزارش

ارجاع نشده  یفرهنگ ونیسیبه كم ندگانیاز طرف نما مایو تفحص صداوس قیطرح تحق چیتاكنون ه

 یها یو الب یاسیس یها نگاه تأثیرمختلف تحت  یها بخش در مجلس نظارت متاسفانه/ است

و تفحص  قیتحق ،یفرهنگ ونیسیكم یاتیعمل یها و تفحص قیتحق نیآخر/  بوده است یاسیس

 است یورزش های فرهنگی، باشگاه

 مایو تفحص از صداوس قیتحق یبرا -از مجلس بخشي الاقل –بار هم مطرح شدن عزم مجلس  نیا

است  يچند صباح دیام ونیمجلس البته عمدتا از جنس فراکس ندگانیرا به همراه داشت. نما یيها هیحاش

 يموانع هو البت ندیگو يم مایو تفحص از صداو س قیاظهارات خود از طرح تحق ای شانیها تیکه در توئ

 وجود دارد.  انیم نیکه در ا

و تفحص  قیطرح تحق چیتاکنون ه که این انیعضو کمیسیون فرهنگي مجلس با ب ،يمازن احمد

 یبرا: »دیگو يم زدیارجاع نشده است به آفتاب  يفرهنگ ونیسیبه کم ندگانیاز طرف نما مایصداوس

و  دهند يم سهیاست. آن را به هیأت  رئ يهم کاف ندهینما کیدرخواست  يو تفحص حت قیطرح تحق

 ونیسیاساسا به کم یزیچ نیارجاع دهد که تا کنون چن يفرهنگ ونیسیآن را به کم دیبا سهیرئهیأت  

نقده  ندهینما زاده نیحس یآقا تیواصل نشده است. در حال حاضر آغاز طرح در همان توئ يفرهنگ
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 دهم نرفته باش سهیرئ . اگر طرح به هیأت زند يم دیو تفحص را کل قیکه گفته است تحق شود يمخالصه 

 « زده نشده است. دیکل يطرح يعنی

و تفحص  قیتحق ،يفرهنگ ونیسیکم ياتیعمل یها و تفحص قیتحق نیآخر: »دهد يادامه م یو

 یآن انتخاب و به زود سهیشد، هیأت  رئ بیتصو ونیسیاست که در کم يورزشهای فرهنگي،  باشگاه

را پس  ضاحیاست ها ندهیدر دستور کار آمد، نما زیورزش ن ریوز ضاحی. استشود ميگزارش آن ارائه 

. اما در مورد فتادیاز عدد ن ضاحیدر آن مرحله است يول میداد سهیرئ آن را به هیأت  زیو ما ن گرفتندن

مثل  يباره با مانع نیع نشده است که ما در ابه ما ارجا يو تفحص قیلحظه طرح تحق نیتا ا مایصداو س

با قوت موضوع را  يفرهنگ ونیسی. اما در صورت ارجاع کممیبه آن مواجه شو یعدم را یبرا يالب

 « خواهد کرد. يبررس

وجود داشته  يو جناح ياسیمسائل س ها طرحگونه  نیکه چه اندازه ممکن است در ا میپرس يم يمازن از

و  ياسیس یها نگاه تأثیرمختلف تحت  یها بخشمتاسفانه نظارت مجلس در : »دیگو يم یباشد، و

 يببار ال شد يسابق مطرح م یو تفحص شهردار قیبوده است. مثال هر بار که تحق ياسیس یها يالب

 ی. در بحث قانونگذار آورد ينم یو در آخر هم را اوردین یکه طرح را شد يدر مجلس حاکم م ينیسنگ

به صحن  م،یکرد بیتصو يفرهنگ ونیسیرا در کم مایصدا و س يما طرح اداره، نظارت و خط مش زین

 یاز سو هم یادیز یها تالش اوردین یآن را تیآنکه اولو یاما برا میکرد تیو درخواست اولو میداد

 نیا نیبودند. بنابرا سازمانسو با آن  که هم يندگانیاز نما يصورت گرفت و هم بعض ها یيمایصداوس

 .« گردد يبرم ياسیس یها یبه لجباز يوجود دارد که به نوع ها يالب پیت

 مایو تفحص از صداو س قیمجلس را در ارتباط با طرح تحق يجو فعل دیتا بگو میخواه يم يمازن از

ممکن  یا نکنم چرا که در هر مرحله ينیب شیرا پ نیا دیاجازه بده: »دهد يکه پاسخ م ندیب يچگونه م

 ایو  دنآور یرا نینرسد ا ایبرسد  بیموضوع به تصو کی یرا کیو با  فتدیمتفاوت ب ياست اتفاق

فراهم  يکسان یرا برا یا نهیقضاوت من زم يفعل طیاست و در شرا يمتاثر از عوامل مختلف ها اوردنین

 «قرار دهد. ها يالب نیهم تأثیرهستند که نظارت مجلس را تحت  نیکه به دنبال ا کند يم

 

 ردیمورد توجه قرار گ یركانیه یها درباره سالمت جنگل ستیز طیهشدار متخصصان مح
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بر  ،يجهان راثیدر فهرست م يرکانیه یها مجلس با اشاره به ثبت جنگل يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

کرد و گفت که  دیها تاک جنگل نینسبت به سالمت ا ستیز طیضرورت توجه به هشدار متخصصان مح

 داد. میرا از دست خواه يرکانیه یها از جنگل يقسمت اعظم ابدیشکل ادامه  نیاگر اوضاع به هم

 یها اظهار کرد: روز گذشته خبر خوشحال کننده ثبت جنگل سنایدر گفت و گو با ا ياحمد مازن

اتفاق  نیکه در تحقق ا يمنتشر شد. بنده به سهم خودم از همه کسان يجهان راثیدر فهرست م يرکانیه

 هیسرما نیا افظانح ژهیبه و رانیا فیو به مردم شر کنم ميبرداشتند تشکر  یمؤثر یها مبارک گام

 .میگو يم کیو سمنان تبر يخراسان شمال الن،یگلستان، مازندران، گ یها استاندر  یخداداد

ماست و از جمله نعمات خاصه  اکانیگرانقدر ن راثیبزرگ که م هیسرما نیشک ا يافزود: ب یو

 شود. یاز آن نگاهدار وهیش نیپاس داشته شود و به بهتر دیاست با رانیا فیملت شر یپروردگار برا

جنگل  نیهمواره نسبت به سالمت ا ستیز طیشد: متخصصان مح ادآوریمردم تهران در مجلس  ندهینما

 یها از جنگل يداشته باشد قسمت اعظمشکل ادامه  نیاند اگر اوضاع به هم اند و گفته هشدار داده

را از  ستا یکهن و منحصر بفرد يعیموزه طب يساله که به نوع ونیلیم ۲شمال کشور با سابقه  يرکانیه

 داد. میدست خواه

گرفت و مسؤوالن زحمت کش در کنار مردم دوستدار  یجد دیهشدار را با نیکرد: ا دیتاک يمازن

را  ينعمت اله نیو ا میبدار يرا گرام يرکانیارزشمند ه یها جنگل میاز گذشته حرمت حر شیب عتیطب

 .میبسپار زین ندهیآ یها به نسل

 

 آموزان است دولت به دانش نیا دیام  همه

 ،ياحمد مازن  االسالم مراسم، حجت نیادر  شدند ریتقد نایس ابن يجشنواره مل دهیآموز برگز دانش ۳۰۰

دولت به دانش آموزان  نیا دیام  که همه نیا انیبا ب ياسالم یعضو کمیسیون فرهنگي مجلس شورا

را ندارد و  گرانیاز د یریاست که انتظار کمک و دستگ نیا نیانسان کارآفر يژگیو نیاست، گفت: اول

 جامعه را فراهم کند. يتعال نهیتا زم کند يباز م بزرگبه اهداف  دنیرس یخود راه را برا

آموزان را شکوفا و  دانش یاز خود دارند که استعدادها یو معلمان انتظار نیافزود: همه والد يمازن

آموز  جمع دانش نیا یفراهم شده برا دیو ام ياجتماع هیسرما نیکنند. ا نیموضوع را تضم نیاستمرار ا

 نه استمرار آن فراهم شود.یزم دیارزشمند است که با يدر آغاز ورود به دوران جوان
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باغبان از  کیمانند  دیبا زین نیکرد: والد حیتصر ياسالم یجلس شوراعضو کمیسیون فرهنگي م

در وزارت آموزش و پرورش و  زین انی. معلمان و مربنندینب بیآموزان خود مراقبت کنند تا آس دانش

 تداوممحقق شده  هیشده و سرما جادیا دیکمک کنند تا ام دیبا یجمهور استیر یوفناور يمعاونت علم

تحقق گفتمان  یجشنواره باشد، برا نیهم یبرگزار رانیا یبرا دیام یها از نقطه يکی دیکند. شا دایپ

 .ستیتر از نسل امروز ن ارزنده یا هیسرما ندهیآ

. شود مي یریگیاست که در مجلس پ یيها طرحاز  يکیبازنشستگان  یریکارگ ادامه داد: عدم به يمازن

 لذا وجود شما در جامعه اثربخش است. د،یاثر را خلق کرد کیآموزان  شما دانش

 

 

 

 توسعه داده شود یاجتماع یثارگریكرونا فرهنگ ا بحراندر 

کشور زمان توجه به موضوع  يکنون طیشرا که اینبر  دیمجلس با تاک يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

فرهنگ  تیکرد که در جهت تقو هیتوص دیشه ادیجمهور و به بن سییاست، به ر ياجتماع یثارگریا

 عنوانبا موضوع مقابله با کرونا به  نیکشور و مرتبط يو پزشک ياز کادر درمان ياجتماع ثاریو ا یثارگریا

 شود. لیتجل ياجتماع ثارگرانیا

 يروابط اجتماع فیکشور در تلط يکنون بحرانکه  یتأثیردرباره  سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن

و مشکالت  میتحر بحرانتواند داشته باشد، اظهار داشت: قبل از کرونا و در سال گذشته با  يافراد م

مثبت خود را برداشته اند،  یشده مردم قدم ها جادیکه ا يطیشرا نیاکنون در ا م،یمواجه بود یگرید

اقدامات و مشارکت از  نیاز ا یيشعبان خود به نمونه ها مهیدر سخنان روز ن زین یمقام معظم رهبر

 مردم اشاره کردند. یسو

 

در بخش  تیکرد: حاکم حیعرصه تصر نیمردم در ا ياز اقدامات مشارکت تیبر لزوم حما دیبا تاک یو

 ،يقوم یو فارغ از نگاه ها يبا همدل کپارچه،یمشارکت و استقبال مردم را که  نیا دیمختلف با یها
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 کی هرا ب نیفرصت ا نیشمردن ا متیو با غن ردیبگ کیاست به فال ن يو جناح یمنطقه ا ،ياسیس

 کند. رهیادامه خدمت به مردم ذخ یکرده و برا لیتبد ياجتماع هیسرما

مردم ممکن است بر اساس  انیدر م یعاد طیمردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در شرا ندهینما

 انیموجر و مستاجر، م انیم یعاد طیمثال ممکن است در شرا یمطرح باشد، برا يمسائل یمنافع فرد

 عرصهدر  ياختالفات ایمقابله  کیمختلف  یگروه ها انیو مرئوس و م سیرئ انیو فروشنده، م داریخر

که آحاد مردم به  يهنگام طیشرا نیا جادیبا ا يول ردیشکل بگ يو خانوادگ ياجتماع ،ياسیس یها

 ت،یدر رابطه مردم با حاکم يعنی، شود مي فیآن ها هم تلط انیکنند رابطه م يکمک م دیگر یک

 .ردیگ يشکل م يآثار مثبت دیگر یکبا مردم و در رابطه گروه ها و اقشار مختلف با  تیحاکم

 کی يول میقرار ندار يجنگ نظام کی طیمجلس ادامه داد: اکنون در شرا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 تأثیرمردم را تحت  يمختلف زندگ یکه عرصه ها میرا در حوزه سالمت شاهد هست اریجنگ تمام ع

دوران دفاع مقدس و با  یثارگریا تیکنم با استفاده از ظرف يم هیجهت توص نیقرار داده است، به هم

 .میرا توسعه ده ياجتماع ثاریدر آن دوران، فرهنگ ا رانیرزمندگان و مردم ا یثارگریدرس گرفتن از ا

که طبق قانون  يروحان یبه آقا میقرار دار یماریب نیکرد: اکنون که در اوج ا حیتصر انیدر پا ينماز

کنم اقشار  يم هیتوص دیشه ادیهستند و به بن يو شهادت طلب ثاریفرهنگ ا جیترو يعال یشورا سییر

 بحران نیاکه با  گرید یها و بخش ها بیمارستان يپرستاران، پزشکان، کادر درمان چون هممختلف 

شوند، اکنون زمان توجه  يمعرف ياجتماع ثارگرانیرسانه ها به عنوان ا قیو از طر یيمرتبط هستند شناسا

 ثارگرانیا نیا دیبا زین تیقرار دارد حاکم ریمس نیاست. اکنون که جامعه در ا ياجتماع ثاریبه موضوع ا

 کند. تیرا تقو ياجتماع ثاریا و یثارگریفرهنگ ا زانیعز نیاز ا لیو با تجل يرا معرف ياجتماع

 

 وام ازدواج نظارت كند افتیدر یاحتمال یها بر سوءاستفاده دیبا دولت

وام  افتیکه در در شود ميگفت: اگر احساس  ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

 یيها باال سوء استفاده نیبا سن یوام توسط افراد نیا افتیدر ایو  یازدواج در موضوع کودک همسر

 نظارت الزم را داشته باشد. دیدولت با شود مي انجام

ماه  ۵معاون جوانان وزارت ورزش گفته که در  رایکه اخ نیدر خصوص ا ياحمد مازن سنا،یگزارش ا به

از  یریجلوگ یاند، برا کرده افتیسال وام ازدواج در 6۰ ینفر از افراد باال ۲۲44،  9۸سال 
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 شیافزا ياز وام ازدواج گفت: آن چه مسلم است در جامعه ما آمار تجرد قطع ياحتمال یها سوءاستفاده

به  یبا کهولت سن و سالمند یآمده و ما به زود نییبه شدت پا تیجمع ينیکرده و سطح جانش دایپ

 شد. میدر کشور مواجهه خواه ياجتماع یجد بحران کیعنوان 

کرده است؛ تبعا مسووالن چه در  دایپ شیافزود: سن ازدواج هم در دختران و هم در پسران افزا یو

 يکه عوامل اصل نیا شند؛یندیب مسأله نیحل ا یرا برا يمناسب التیتسه دیدولت و چه در مجلس با

 یجادر  ها ایناست  يو روان ياجتماع ،یسن ازدواج و کاهش ازدواج جوانان مسائل اقتصاد شیافزا

 نیاز عوامل مهم در ا يکیاست که  نیاما آن چه مسلم است ا ،شود مي يبررس ایشده و  يخود بررس

 است. یباره مسائل اقتصاد

را از  ياظهار کرد: هر سال در فصل بودجه مبلغ  ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 شتریپ ست؛یقابل توجه هم ن يرقم رقم نیاگر چه ا ابد؛ی يازدواج اختصاص م یبرا ها بانک التیتسه

مبلغ در مقابل  نیتومان است. ا ونیلیم ۵۰بر  يفرهنگ ونیسیکم شنهادیبود و اکنون پ یمبلغ کمتر

خود فراهم  يآغاز زندگ یبرا دیکه عروس و داماد با يلوازم هیو ته هیزیخانواده، جه لیتشک یها نهیهز

 .ستین يکنند مبلغ قابل توجه

ببرد  سؤال ریرا ز التیمساعدت و تسه نیگونه اخبار بخواهد اصل ا نیکه ا نیاشاره کرد: اما ا يمازن

 يکه چه کس میکن يبررس دیبا میقائل شو يطیشرا ها آن یکه اگر الزم باشد برا نیو ا ستین يکار درست

وزارت ورزش و  ها آناز  يکیکه  يو متول یياجرا های دستگاهرا قائل شود. در واقع  طیشرا نیا دیبا

 موضوع توجه کند. نیبه ا دیجوانان است با

در جهت  يازدواج موجب سوء استفاده برخ التیتسه نیکه ا شود ميکرد: اگر احساس  حیتصر یو

 دیبا شود ميسوم  ایباال و پوشش ازدواج دوم  يلیخ نیدر سن یو استفاده افراد یکودک همسر

 یمساعدت امر نیآن نظارت کنند. اگرچه اصل ا حیصح یکنند و بر اجرا بیرا تصو یا نامه نییآ

کنندگان وام نظارت کند. اگر در جهت در  افتیدر طیبر شرا تواند يمجلس هم نم يول تاس حیصح

در قالب  دیهم الزم باشد دولت با يکه اشاره شد قانون یموارد يرفع برخ یبرا يطینظر گرفتن شرا

 .مینک بیدهد تا ما آن را تصو شنهادیپ حهیال

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان روز گذشته  ان،یتندگو یمحمد مهد سنا،یگزارش ا به

 نینفر بوده است که ا ۲۲4اند  کرده افتیسال که وام ازدواج در 6۰ یتعداد افراد باال 96گفت: در سال 

موارد  نیا چنین هماست.  دهینفر رس ۲۲44به  9۸ماه نخست سال  ۵نفر و در  ۳۵۳۰به  9۷رقم در سال 
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گذار تا کنون به  قانون دهد يموضوع نشان م نیسن ازدواج در کشور هم موثر هستند. ا نیانگیم یرو

 وام ازدواج توجه نکرده است. افتیدر يبازه سن

 

 است )ع( نماد جهل مقدستیاهل ب میشکستن حرمت حر

در شکستن در حرم مطهر  یا مجلس در واکنش به رفتار نامتعارف عده يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

 است. )ع( نماد جهل مقدستیاهل ب میکرد: شکستن حرمت حر انیحضرت معصومه)ع( ب

)ع(  تیاهل ب میشکستن حرمت حر خود نوشت:  یترییدر حساب تو ياحمد مازن سنا،یگزارش ا به

 انهیبا رفتار وحش یا امر کجا بودند که نتوانستند از تجاوز عده انیاما متول است.   نماد  جهل مقدس

 کنند؟ یریجلوگ

 

 كند یدر خانه ماندن كمک م یرزمندگان دفاع مقدس به مردم برا یسبک زندگ مالحظه

مختلف  یها وزارتخانه فیالزم و وظا طیها ،شرا ازین حیمجلس ضمن تشر يفرهنگ ونیسیعضو کم کی

رزمندگان در دوران دفاع مقدس داشته  يبه سبک زندگ یدر موضوع خانه ماندن مردم گفت: مالحظه ا

کشور  زآن ها تالش داشتند هم ا گذراندند؛ ياز اوقات خود را در سنگر ها م يبخش قابل توجه م،یباش

 کنند. فیخود تعر یهمراه با نشاط برا یيفضا طیدفاع کنند و هم در آن شرا

کشور درباره  يکنون طیمردم در شرابا اشاره به لزوم در خانه ماندن  سنایوگو با ا در گفت يمازن احمد

است که با  نیخانه ماندن مردم ا یبرا مسأله نیداد و گفت: اول حیخانه ماندن توض نیزمان ا تیریمد

 یمراجعه حضور بدونآن ها به امکانات  يشود که امکان دسترس جادیا يطیمردم شرا یازهایتوجه به ن

 نهیزم نیهستند که در ا یيها اکنون استارت آپ کند، يشغل م جادیموضوع اکنون ا نیفراهم شود. خود ا

دارند بتوانند به صورت  ازین وهینان و م چون هم يمثال اگر مردم به اقالم یبرا ،کنند مي تیها فعال

 رونیدر ب يفقط عده خاص جهیتا در نت  رددا شتریب تیبه تقو ازیحوزه ن نیکنند؛ پس ا هیته یرحضوریغ

 ها تردد داشته باشند. از خانه

روزها پخش  نیدر ا مایصداوس سازمانکه   یيها مجلس اظهار کرد: برنامه يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

داشته باشد و  دیجد دینتوانسته تول ایندارد ، دیجد دیچراکه تول ست؛یهم ن يکاف يول ستیکند بد ن يم
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 یها لمیاست ف مگذاشته است، به هر جهت الز دیع امیا یخود را برا دیجد داتیانتشار تول که این ای

 مردم فراهم کند. یبرا يسرگرم یکسریکرده و  هیته امیا نیا یرا برا یيها الیو سر یينمایس

توانند با  يمنازل م نیهستند؛ خود ساکن يخیفرهنگ و تمدن تار یدارا رانیادامه داد: مردم ا یو

را به مطالعه  يمثال زمان یکنند،برا فیرا تعر یيها تید فعالخو یزمان در خانه ماندن برا نیا تیریمد

نظر  درخود  یبرا يخانگ یها يسرگرم یکسری ينکات بهداشت تیاختصاص دهند و با حفظ و رعا

 .رندیبگ

خصوص گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد  نیمختلف در ا یوزارتخانه ها فیبا اشاره به وظا يمازن

مردم قرار دهد،  اریکرده و در اخت دیو تول هیرا ته یيبسته ها يطیشرا نیتواند در چن يهم م ياسالم

را  نترنتیاز ا گانیاستفاده را نهیزم ایرا کاهش داده و  ينترنتیا یها نهیتواند هز يوزارت ارتباطات هم م

 یتواند بسته ها يم زین یو گردشگر يفرهنگ راثیم ،يدست عیمردم فراهم کند؛ وزارت صنا یبرا

 قیاز طر ایبسته ها را  نیتواند ا يوزارتخانه م نیکند، ا هیمردم ته یبرا یحضور ریغ  یگردشگر

که مردم  یيتا از آن مکان ها ،ارائه کند مایصدا و س قیاز طر ایو  ردیدر نظر بگ ينترنتیو ا یمجاز یفضا

 .دیایبه عمل ب دیبازد یحضور ریداشته باشند به صورت غ دیبازد  یتوانند به صورت حضور ينم

 دیتول دهیا طیشرا نیدر ا سمیو تور یگردشگر ،يبخش فرهنگ فعاالنکنم  يم هیکرد: توص دیتاک يمازن

تالش کنند  نیخود به مسئول یيها شنهادیباشند و با انتقال پ کیامر شر نیدر ا زیکنند و اصحاب رسانه ن

 باشد. يبا نشاط یحفظ جان است فضا یفضا که این نیمردم در ع يزندگ يکنون یفضا نیتا ا

به سبک  یمالحظه ا طیشرا نیبد نباشد در ا دیاضافه کرد: شا انیمجلس در پا دیام ونیعضو فراکس نیا

نبودند؛  يرزمندگان که دائم در حال جنگ نظام م،یرزمندگان در دوران دفاع مقدس داشته باش يزندگ

شده  بتاطرات رزمندگان ثگذراندند، خ ياز اوقات خود را در سنگرها م يبلکه بخش قابل توجه

رزمندگان تالش داشتند هم از کشور دفاع  ست،ین طیآن شرا ياست، اکنون حضور در منازل که به سخت

تواند کمک  يتجربه ها م نیکنند، ا فیخود تعر یهمراه با نشاط برا یيفضا طیکنند و هم در آن شرا

 کند.

 

 شوراها مطرح شد ونیسیکم سییبه ر یا نامه در

 دهد یكرونا را تحت الشعاع خود قرار م یها یمردم تلخمشاركت 
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 یيها یيبایز يبحرانبه بار آمده از هر  تلخي انیمجلس معتقد است که در م يفرهنگ ونیسیعضو کم  کی

 ها، يتلخ یاگر روز زیکرونا ن بحرانجهت در  نیاست؛ به هم يکرامت انسان انگریکه نما شود ميخلق 

را تحت الشعاع  ها يلخآن ت بحران نیا یها یيبایآمدن مشارکت مردم و  ز ادیدر کنار آن به  دیآ ادیبه 

 .دهد يخود قرار م

 اناتیبا اشاره به ب ازمندانیکمک به ن شیدر خصوص  موضوع رزما سنا،یدر گفت و گو با ا يمازن احمد

بضاعت و  رساندن به افراد کم یاری یگسترده برا شیرزما جادیبر ضرورت ا يمبن یمقام معظم رهبر

و تانک،  پدر جنگ کشتار و تو ؛شود مي انیچهره خشن نما کیمعموال  ها بحرانگفت: در  ازمندانین

 .گریبه شکل د زیحوادث ن ریو سا لی؛ در سها آنآوار قرار گرفتن انس ریمنازل و ز بیدر زلزله تخر

 يمدل زندگ روسیو نیا دهد، يخودش را نشان م روسیچهره خشن کرونا و زیافزود: اکنون ن یو

بخش بهداشت و درمان کشور  زند، يم بیداده است، به اقتصاد و به سالمت مردم آس رییرا تغ ها آنانس

 خود باشند. يکرده و موجب شده مردم نگران سالمت و زندگ ریرا درگ

 ياتفاقات ها بحرانجود در خشونت مو نیدر اوج هم يمجلس ادامه داد:ول يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

فرهنگ و هنر به آن نگاه کند و آن  هیداشته از زاو يسع شهیهم تیخورد که بشر يرقم م بایو ز فیلط

 را به جامعه نشان دهد.

لهستان  تختیمجلس به ورشو پا یکه از سو يمأموریتمردم تهران در مجلس عنوان کرد: در  ندهینما

 يدر جنگ جهان م؛یکرد دیدوم بازد يدر جنگ جهان رانیدر ا ها يحضور لهستان ادبودی یاز بنا میداشت

آوردند و  هپنا رانیاخراج شده بودند به ا يجنگ طیدر شرا یهاکه از شورو ياز لهستان یا دوم عده

 پناه دادند. ها آنبه  ینواز دوم با محبت، عشق و با مهمان يدر اوج خشونت جنگ جهان زین ها يرانیا

دوم کودک  يکه در دوران جنگ جهان يادامه داد: در آن مکان عده از مردان و زنان سالمند لهستان یو

رفتار   اقیبا شور و اشت يرانیا کیخاطرات آن دوران  با ما به عنوان  لیبودند حضور داشتند و به دل

 نیریش ياتطرخا يثبت شده است، ول تیدوم در خاطره بشر يکردند؛ اگرچه خاطرات تلخ جنگ جهان

 .سازد يم انیرا نما ها آنانس انیلطف و محبت م ،يوجود دارد که کرامت انسان انیم نیدر ا

هم چه در بخش خدمات و مشارکت مردم در اداره جنگ چه در بخش  يلیگفت: جنک تحم يمازن

و چه در بخش  يمردم یروهایآزادگان و ن ،يجیحاضر در جنگ، شهدا و جانبازان بس جیبس یروهاین

 گذاشت. ادگاریرا به  ها یيبایز يو خدمات اجتماع يمال یها کمک
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مشارکت مردم در حل مشکالت  ها یيبایاز ز يکی روسیکروناو بحراندر  زیاظهار کرد: امروز ن یو

که  ياجتماع یکرده و در کنار موضوع فاصله گذار يو  همراه يهمدل دیگر یکاست، مردم با  دیگر یک

و  ها مساجد، هیأت  یدهند، امروز افراد يخود را نشان م يمشارکت اجتماع ستیهم ن یيابیز ریتعب

کرده و  لیتبد يبهداشت لیو وسا يو ضدعفون ندهیمواد شو هیخانه و محل ته اطیاماکن مقدس را به خ

 .دهند يقرار م گرانید اریرا در اخت يبهداشت یلوازم ضرور

هم  یا عده ایو  کنند مي يکمک مال  گرید يکرد: برخ انیب انیمجلس در پا يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 بحرانموارد از آثار مثبت  نیا ،کنند ميکشور کمک  يبه کادر درمان ها بیمارستانو در  گذارند يوقت م

آثار  نیقطعا در کنار آن ا دیآ ادیبه  یيها و خشونت ها يناکام ها، يتلخ یاست، اگر روز روسیکروناو

 دهد. يرا تحت شعاع خود قرار م ها يخواهد آمد و آن تلخ ادیبه  ها یيبایمثبت و ز
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 ها  امیپ

 یمانیمظلومانه سردار حاج قاسم سل شهادتی در پ یاحمد مازن تیتسل امپی

 رْزَقُونَیُعِندَ رَبِّهِمْ  اءٌیَاللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْ لِیسَب يقُتِلُوا فِ نَیتَحْسَبَنَّ الَّذِ وَلَا

با  ارانیرهبر فرزانه و  ران،یرا به ملت ا يمانیحاج قاسم سل رانیاسالم و ا زیمظلومانه سردار عز شهادت

را  یفرمان ترور مرد کایجمهور آمر سیرئ فرستم. يو به روان پاک او درود م میگو يم تیاو تسل یوفا

 داشت. يالملل نیب سمینقش را در مقابله با ترور نیصادر کرد که موثر تر

 یریتکف سمیکودک کش و ترور میدر قالب رژ يدولت سمینماد مقاومت در برابر ترور يمانیسل اسمق

عامل  گرید یمردم منطقه و از سو يسو منج کیما از  دیشه سردارداعش، النصره و القاعده بود.

 بود. زیعز رانیبه داخل ا سمیاز خطر ترور یریشگیپ

 سمیترور انیاست، ادامه دهندگان راهش سربلند و حام ياما راه او باق وست،یپ دشیشه ارانیبه  او

 .نقلبونیمنقلب  یظلموا ا نیالذ علمیدر انتظار انتقام سخت خواهند بود، و س شهیتر از هم اهیروس

 

حاج قاسم  دیشه کریپ عییاز هموطنان در مراسم تش یجان باختن جمع یدر پ یمازن تیتسل امیپ

 یمانیسل

موجب  يمانیحاج قاسم سل دیشه عییدر مراسم تش زمیاز هموطنان عز یتعداد باختن جان تلخ حادثه

 شد. قیتاثر و تالم عم

از دست  زیعز یکرمان و خانواده ها فیمردم شر ژهیبه و رانیرا به مردم داغدار ا بتیمص نیا نبجا این

 ئلت دارم.حادثه از خداوند رحمت و مغفرت مس نیجان باختگان ا یکنم و برا يعرض م تیداده تسل

 

 نگهبان یشورا یبه عنوان عضو فقها شانیانتصاب ا یدر پ یاهلل اعراف تیبه آ کیتبر امپی

 يدر پ ياهلل اعراف تیبه آ ياسالم یمجلس شورا يفرهنگ ونیسیتهران و عضو کم ندهینما ياحمد مازن

 گفت. کیتبری مقام معظم رهبر ینگهبان از سو یشورا یبه عنوان عضو فقها شانیانتصاب ا

 در این پیام آمده است: 



289 
 

انتصاب حضرتعالي را از سوی مقام معظم رهبری به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان صمیمانه تبریک 

 مي کنم. ضو تهنیت عر

پیشینه روشن علمي و فقهي به همراه مدیریت موفق، کارآمدی و توانمندی شما در مدیریت حوزه های 

طمئن و امیدبخشي در حراست از جایگاه شورای نگهبان و پاسداری علمیه و جامعه المصطفي پشتوانه م

وظایف و  انجاماز اسالم عزیز و ملت شریف است. از خدای حکیم دوام توفیق جنابعالي را در 

 مسئولیت های محوله خواستارم. 

 

 سپاه قدس یبه فرمانده یانتصاب سردار قاآن یدر پ یمازن کیتبر امیپ

 گفت. کیسپاه قدس را تبر دیانتصاب فرمانده جد يامیپ يمردم تهران در مجلس ط ندهینما

 ونیسیدر مجلس و عضو کم سیاسالمشهر و پرد رانات،یشم ،یمردم تهران، ر ندهینما يمازن احمد ▫

 يسپاه قدس سپاه پاسداران انقالب اسالم يبه فرمانده يانتصاب سردار قاآن يامیپ يمجلس، ط يفرهنگ

 گفت. کیرا تبر

 است: لیبه شرح ذ امیپ نیا متن

 يقاآن پیارجمند سردار سرت برادر

 تیسالم و تح یاهدا با

 یها ستیبه دست ترور يمانیقاسم سل دیبه مناسبت شهادت سردار شه تیو تسل کیعرض تبر ضمن

قدس سپاه پاسداران  یروین يبه سمت فرمانده يجنابعال ستهیانتصاب شا کا،یمتحده آمر االتیا يدولت

 .کنم ميعرض  کیفرمانده معظم کل قوا را تبر یاز سو يانقالب اسالم

 مسألت دارم./ تیسفر کرده و سلف صالح از درگاه احد زیرا در ادامه راه آن عز يحضرتعال قیتوف

 

 یفوتبال ساحل یمل میت یقهرمان یدر پ یمازن کیتبر امیپ

 فیمردم شر یساز شاد نهیزم گریبار د يفوتبال ساحل یقاره ا نیدر جام ب زمانیکشور عز يقهرمان

 ورزش دوست کشور شد.
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 رتمندیپوشان و جامعه غ يمل ،يکادر فن ز،یرا به مردم عز يقهرمان نیکوچک ا يبعنوان خادم نبجا این

 .را در همه عرصه ها خواهانم زیعز رانیا یو از خداوند متعال سربلند میگو يم کیورزش تبر

 

 فیحادثه تلخ سقوط پرواز تهران ك یدر پ یمازن تیتسل امیپ

 یمایدر حادثه تلخ سقوط هواپ يو مسافران خارج انیدانشجو ز،یاز هموطنان عز يجمع باختن جان 

از  ها آن یو برا کنم ميعرض  تیتسل زانیعز نیتلخ و جانکاه است. بنده به خانواده ا اریبس فیتهران ک

 .يرحمت اله قیغر زانیعز نیمتعال طلب صبر دارم. روح ا یخدا

 یها یریگیو پ يحادثه دلخراش را بررس نیم علت وقوع اخواه ميو مسئوالن امر  انیاز متول چنین هم

 الزم را به عمل آورند.

 يمازن احمد

 

  بالیوال یمل میت یقهرمان یدر پ یمازن کیتبر امیپ

 ایمردان آس بالیوال يبار در مسابقات قهرمان نیسوم یبرا رانیا بالیوال يمل میارزشمند ت يقهرمان 

 بال،یوال يمل میت یافتخار بزرگ را به اعضا نیاست. بنده به سهم خودم ا نیبزرگ و غرورآفر یدادیرو

در  ياپیپ یها ينیفرشاهد افتخار آ شاءهلل ان. میگو يم کیتبر رانیا فیو ملت شر میت نیا يکادر فن

 .میهمه عرصه ها باش

 

  یشادمان یدرگذشت مهد یدر پ یاحمد مازن تیتسل امیپ

آن  یو متاثر کننده بود. برا زیغم انگ اریبس يخبرنگار فعال حوزه ورزش يشادمان یمهد درگذشت 

 خانواده و دوستانش صبر مسألت دارم. یو برا يمرحوم رحمت و مغفرت اله

 يمازن احمد
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 فهمیده شهیدان پدر درگذشت پی در مازنی احمد تسلیت پیام

 آن فهمیده داود و حسین محمد واالمقام شهیدان بزرگوار پدر فهمیده تقي محمد حاج درگذشت خبر

 .گردید تاثر و تالم موجب گرانقدر شهید دو این بزرگوار مادر فقدان از ماه یک از  پس هم

 زیارت مشهد در ۱۳6۰ دهه اوائل در بار نخستین فداکارش همسر همراه را فهمیده تقي محمد حاج

 بیت  دارم، هایم عکس آلبوم در بود داده هدیه من به امضا با که را عزیز حسین تصویر هنوز کردم،

 آرمانهای به اعتقاد و ایمان با که هستند عزیز ایران پرور شهید ملت مقاومت نماد فهمیده شهیدان

 تقارن دادند، پرورش خود دامان در کشور نوجوانان برای الگو فرزنداني شهدا، امام و اسالمي انقالب

 استمرار و استقرار برای نرود یادمان که بود تذکر برای شاید فروردین دوازدهم با عزیز آن رحلت

 "المومنین تنفع الذکری فان فذکر" کردند فداکاری عزیزاني چه عزیز ایران برای و اسالمي جمهوری

 فرزندان جوار در الهي فضل به که امید. دارم مسألت ایشان برای درجات علو متعال پروردگار درگاه از

 .شود محشور( ع)اطهار ائمه با و گردد الهي رحمت و مغفرت مشمول شهیدش

 

 فارس یخبرگزار یدرگذشت خبرنگار پارلمان یدر پ یمازن تیتسل امیپ

 نبجا این فارس موجب تأثر فراوان شد. یخبرنگار خبرگزار یعبدالمحمد زهرا خانم درگذشت خبر

 تیاش تسل یبه همکاران رسانه ا چنین همخبرنگار فعال را به همسر و خانواده اش و  نیدرگذشت ا

خانواده اش صبر مسألت  یاو طلب رحمت و مغفرت دارم و برا یمتعال برا یو از خدا میگو يم

 .کنم مي

 يمازن احمد

 

 مصلحت نظام صیدرگذشت عضو مجمع تشخ یتهران در پ ندهینما یاحمد مازن تیتسل امیپ

مصلحت نظام و از  صیعضو مجمع تشخ ،یرمحمدیمحمد م دیدکتر  س یآقا جناب درگذشت

 نبجا این موجب تاثر و تالم  شد. يزنجان یریاهلل شب تیحضرت آ عهیش تیوابستگان به خاندان مرجع

. از میگو يم تیو همراهانش تسل ارانیو  فشیخدمتگذار به نظام و انقالب را به خانواده شر نیفقدان ا

 بازماندگان او صبر مسألت دارم. یاو رحمت و مغفرت و برا یمتعال برا یخدا
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 دهیفهم دانیدرگذشت مادر شه یدر پ یاحمد مازن تیتسل امیپ

را به  يمیخانم فاطمه کر هیحاج دهیفهم نیاسالم داود و حس زیعز دانیمادر گرانقدر شه درگذشت

و اعتقاد به  مانی. مادر صبور و نماد مقاومت که با اکنم ميعرض  تیتسل شانیخانواده محترم ا

 داد.  ورشنوجوانان کشور در دامان خود پر یالگو برا يو امام شهدا، فرزندان يانقالب اسالم یها آنآرم

در جوار  يکه به فضل اله دیمسألت دارم. ام شانیا یدرگاه پروردگار متعال علو درجات را برا از

 گردد و با ائمه اطهار محشور شود. يمشمول مغفرت و رحمت اله دشیفرزندان شه

 

 سویدرازگ میدرگذشت ابراه یدر پ یمازن تیتسل امیپ

 .دیگرد نبجا ایندار گلستان موجب تأثر و تألم استان نینخست سو،یدرازگ میابراه دیس یآقا درگذشت

 یمتعال برا یو از خدا میگو يم تیو همراهان او تسل ارانیرا به خانواده محترم،  زیعز نیفقدان ا بنده

 آن مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت دارم. یصبر و برا زانشیعز

 يمازن احمد 

 

 درگذشت سركار خانم فاطمه رهبر یدر پ یاحمد مازن تیتسل امیپ

اسالمشهر،  ،یتهران، ر فیمنتخب مردم شر ةندینما ،ياسالم مؤتلفه حزب عضو درگذشت خبر 

و از بانوان مبارز سرکار خانم فاطمه  ياسالم یمجلس شورا ةدور نیازدهمیدر  راناتیو شم سیپرد

 .دیرهبر، موجب تأسف و تأثر گرد

 یو از خدا میگو يم تیرا به خانواده آن مرحومه و دوستان و همکاران او تسل عهیضا نیا نبجا این

 شاد روحش بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم. یاو رحمت و مغفرت و برا یمتعال، برا

 

 یدرگذشت اعظم طالقان یدر پ یاحمد مازن تیتسل امیپ
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جمهور زن  سییر نیتوانست نخست ياو م دم،یخانه احزاب د شیبار در هما نیرا آخر يطالقان اعظم

 یاز نمادها يکیاتفاق رخ نداد و امروز جامعه ما  نیا ۱۱۵از اصل  یا قهیسل ریباشد اما با تفس رانیا

 تیاو را تسل تبانوان را از دست داد. بنده به سهم خود درگذش يتحقق حقوق مدن یو مبارز برا لیاص

 آرزومندم. شیبرا يو رضوان اله میگو يم

 

 یخسروشاه یهاد دیاهلل س تیدرگذشت آ یدر پ یاحمد مازن تیتسل امیپ

 يروحان نیموجب تاثر و تالم شد. ا يخسروشاه یهاد دیاهلل حاج س تیدرگذشت عالم وارسته آ خبر

 امام راحل)ره( بود و تمام عمر او صرف خدمت به اسالم و مردم شد. قیصد ارانیمبارز، از 

مورد استفاده همگان بود که به  ياسالم یمهم او در پاسداشت ارزشها فاتیارزشمند و تال يعلم آثار

آن عالم  یپرداخت. از خداوند متعال برا يو جهان اسالم م رانیمعاصر ا خیتار یو روشنگر قینشر حقا

 کنم. يو همراهانش صبر و اجر مسالت م ارانیخانواده،  بازماندگان و  یمجاهد رحمت و مغفرت و برا

 

 درگذشت استاد ابوالحسن خوشرو یدر پ یاحمد مازن تیتسل امیپ

 هیمازندران استاد ابوالحسن خوشرو ما يهنرمند مهربان و مردم ،يقیدرگذشت استاد  پر آوازه موس خبر

 رانیمازندران و ا خیاز فرهنگ و هنر بالنده  مازندران بود .و نام او در تار يآن مرحوم بخش د،یتاثر گرد

به بازماندگان محترم و همه  ااستاد بزرگ ر نیماندگار و پر افتخار خواهد بود..در گذشت ا ينام  زیعز

 کنم. يعرض م تیمازندران و گلستان  تسل فیهنرمندان و هنردوستان و  مردم شر

 

 یدرگذشت محمدرضا راه چمن یدر پ یاحمد مازن تیتسل امیپ

 میاهلل الرّحمن الرّح بسم

 راجعون  هیهلل و انا ال انا

حزب  رکلیو دب ياسالم یادوار مجلس شورا ندگانیاز نما يچمن محمدرضا راه یجناب آقا درگذشت

 موجب تاثر و تالم  شد.  يمل یوحدت و همکار
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خود را صرف خدمت به مردم چه در کسوت  فیعمر شر ياذعان دارند مرحوم راه چمن همگان

خدمتگذار  نیفقدان ا نبجا اینکرده است.  يستیبهز سازمانو چه در  ياسالم یمجلس شورا يندگینما

او رحمت  یمتعال برا ی. از خدامیگو يم تیو همراهانش تسل ارانیبه ملت را به خانواده ارجمند او و 

 بازماندگان او صبر مسألت دارم. یمغفرت و برا و

 

 غرب شمالزلزله  دگانیبا حادثه د یاحمد مازن یهمدرد ابراز

غم  اریاز هم وطنان منجر شد بس يکه به جان باختن جمع يشرق جانیآذربا استان در زلزله تلخ حادثه

 است. زیانگ

 نیمحترم ا ندگانیرااز دست دادند و نما زشانیکه عز یيحادثه را به خانواده ها نیبه سهم خودم ا بنده

بازماندگان، صبر مسالت  یبرا ،يمغفرت اله زانیآن عز بهیارواح ط یکنم و برا يعرض م تیمناطق تسل

فضل و  هیسا رد یآرامش و صبور دگانیحادثه د یمجروحان شفاء عاجل و برا یبرا نیدارم، هم چن

 رحمت خداوند آرزومندم.

 ریوز ژهیبه و ربطیهالل احمر و مسئوالن ذ تیضمن عرض خداقوت به عوامل پرتالش جمع چنین هم

زلزله شمال  دگانیامداد به حادثه د یشده برا انجامامات از اقد يقیمحترم کشور، انتظار دارم گزارش دق

و  رانیکشور به مردم ا بحران تیریستاد مد تیوضع زیو ن دهیخسارت د یروستاها ژهیغرب به و

 ملت ارائه دهند. ندگانینما

  يمازن احمد

 

 یبسک یدرگذشت دكتر غالمعل یدر پ یاحمد مازن تیتسل امیپ 

 ي. مرحوم دکتر غالمعلمیگو يم تیتسل ستیز طیرا به دوست داران مح رانیا عتیطب پدر درگذشت

خود را وقف حفاظت  يبکار گرفت و زندگ رانیا عتیخود را در راه خدمت به طب فیعمر شر يبسک

 کشور کرد.  ستیز طیاز مح انتیو ص

 مسألت دارم. یيبایاو صبر و شک یخانواده  یآن مرحوم رحمت و مغفرت و برا یاز خداوند منان برا 
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 يمازن احمد

 

 و تئاتر نمایاسدزاده هنرمند س وشیدرگذشت دار یدر پ یمازن تیتسل امیپ

 

موجب تأثر  رانیو تئاتر ا نمایس يو دوست داشتن ياسدزاده، هنرمند مردم وشیدار درگذشت  

فرهنگ و هنر  ياو و اهال یهنرمند گرانقدر را به خانواده  نیشد. به سهم خودم فقدان ا نبجا این

 او طلب رحمت و مغفرت دارم. روحش شاد. یمتعال برا یو از خدا میگو يم تیتسل

 يمازن احمد

 

 ونیزیو تلو نمایتئاتر، س شهیهنرپ یاحیدرگذشت شهال ر یدر پ یاحمد مازن تیتسل امیپ

باعث تاسف و تاثر فراوان  ياحیسرکار خانم شهال ر رانیا ینمایکارگردان س یبانو نینخست درگذشت

به خصوص  شانیعالقه مندان به ا يرا به تمام شکسوتیهنرمند پ نیدر گذشت ا نبجا این. دیگرد

 وآن مرحومه رحمت  یعرض نموده و برا تیو تئاتر کشور تسل نمایبانوان هنرمند و فعال عرصه س

 را خواستارم. يغفران اله

 يمازن احمد

 

  یزنجان اتیاهلل ب تیبه آ یاحمد مازن تیتسل امیپ 

 يزنجان اتیاهلل ب تیآ حضرت 

آن مرحومه  یمتعال برا یخدا شگاهیو از پ میگو يم تیرا تسل يحضرتعال ماجده والده درگذشت✔

 کنم. يمسألت م لیو اجر جز لیصبر جم يجنابعال یرحمت،مغفرت و علو درجات و برا

 مستدام. يعال هیسا

 



296 
 

 مردم نطنز ندهیدرگذشت نما یدر پ یمازن تیتسل امیپ

تلخ و غم  اریمردم نطنز و قمصر بس ندهینما ینطنز یصفار يمان، جناب مرتض زیعز همکار فقدان خبر

 بود.  زیانگ

به خانواده  چنین همنطنز و قمصر و   فیرا به مردم شر هیخدمتگذار گرانما نیدرگذشت ا نبجا این

بازماندگان صبر و اجر  یو برا يآن مرحوم رحمت و غفران اله یو برا میگو يم تیتسل شانیارجمند ا

 مسألت دارم.

 

 یمانیبه سردار غالمرضا سل یمازن کیتبر امپی

را  به  يمانیانتصاب سردار غالمرضا سل يامیدر پ يفرهنگ ونیسیتهران و عضو کم ندهینما ياحمد مازن

 گفت. کیتبر جیبس سازمان استیسمت ر

 ام؛یپ کامل متن

 يمانیغالمرضا سل يجیبس پیسرت سردار ارجمند برادر 

  تیسالم و تح با

است.  یخرسند هیما  جیبس سازمان استیبا حکم فرمانده معظم کل قوا به سمت ر يجنابعال انتصاب

 دارم. قیتوف یآرزو ریخط تیمسئول نیدر ا يجنابعال یبرا

 یاعتال نهیدر زم ی)ره( و مقام معظم رهبر ينیحضرت امام خم یبه رهنمودها تیاست با عنا دیام

 تیفیو ارتقاء ک يمانند علم، فرهنگ، دفاع، خدمت رسان يانقالب اسالم ازیمورد ن یدر عرصه ها جیبس

 رتحض یخداوند متعال و خشنود یبرداشته و در جهت جلب رضا ياساس یگام ها ينهاد مردم نیا

 .دیباش دیعصر)عج( موفق و مو يول

 يمازن احمد

 

 جوانان بالیوال یمل میت یقهرمان یدر پ یمازن کیتبر امیپ
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. میگو يم کیتبر رانیا زیجهان را به ملت عز يو کسب مقام قهرمان رانیا ستیبالیوال جوانان درخشش

 بالیوال ونیو مسئوالن فدراس يو زحمات کادر فن کنان بازی تیقطعا با تالش و جد گاهیجا نیکسب ا

 .میگو يم دیخدا قوت و خسته نباش زانیعز نیبه دست آمده است. به همه ا
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 یادداشت ها

 ؛«پنهان ماه مهین»آرام برنامه  یبا مجر يسخن

 !یرفت یكاش به آن برنامه نم یا یابوطالب خانم

 ياز: احمد مازن يادداشتی

شبکه « پنهان ماه مهین»برنامه  یمجر يجماران، به سخنان جنجال یبرا يادداشتیبا ارسال  ياحمد مازن

 واکنش نشان داد. مایافق س

 ادداشت؛یکامل  متن

 يبرنامه م نیبه ا يها وقت یاست، در کانال گرد ونیزیتلو یاز برنامه ها يکیعنوان  "پنهان ماه مهین "

به دارد  ينگاه "پنهان ماه مهین "کردم،  يکردم و در کنار خانواده تماشا م يدرنگ م يقیدقا دمیرس

در دفاع مقدس داشتند،  یا ژهیکه در کنار مادران و دختران شهدا نقش و يزنان يعنیهمسران شهدا، 

برنامه همسران  نی، در اشود مي انیبرنامه با زبان خودشان ب نیشان در ا لیبد ياز نقش ب یگوشه ا

به جبهه و باالخره  دیازدواج و اعزام شه ،یخواستگار ،یيحرم از آشنا یو شهدا يلیجنگ تحم یشهدا

 يم ثاریشهادت و ا یها یيبایفراق از ز یها يو در کنار تلخ ند،یگو يشهادت همسرشان سخن م

جنگ و پس از آن عزت و  یهستند و در طول سال ها ایو ح ثاریکه مظاهر جهاد، ا يزنان ند،یگو

اه فرستادند، پسران و شهدا را حفظ کردند و فرزندان شهدا را بزرگ کردند، به مدرسه و دانشگ تیثیح

شهدا پاسدار  نیدر کنار والد ردند،اشتغال بچه ها تالش ک یدختران را به خانه بخت فرستادند برا

دفاع از حقوق ملت  شتازیپ ياسیو س ياجتماع ،يفرهنگ یشدند، و در عرصه ها دانیحرمت خون شه

 انقالب شدند. یو ارزش ها

کرد، به سخنان  يادا م ياش را به خوب فهیوظ "پنهان ماه مهین"برنامه  یدر نقش مجر يخانم ابوطالب 

بتوان گفت  دیزد، شا يو با لبخند او لبخند م ختیر يداد، با اشک او اشک م يگوش م دیهمسر شه

و ساکت  رامآ ن،یمت یمجر نیو گوش سپردن به مهمان برنامه بود. اما ا "سکوت "نقش او در نیشتریب

 يعتیکند که به قول دکتر شر يم یبر زبان جار يرود و سخن يم یگرید به عنوان کارشناس به برنامه

 يکاش هم چنان ساکت م یرفت و ا يکاش به آن برنامه نم یبود، ا يسبک زندگ کیدفاع از  نیبدتر

 يبود که در دفاع از به قول خودت زندگ يچه حرف نیگفت، خواهر من ا يماند و سخن نم

 ؟یسلحشورانه بر زبان راند
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 ادیسال در بن ۳۱من  ،یرا تکرار کرد زیحزب رستاخ سیسخن محمد رضا شاه در زمان تاس نادانسته

شان را فدا کردند تا  زانیارتباط دارم، آن ها عز زانیعز نیاز ا یاریخدمت کردم و هنوز هم با بس دیشه

اگر در  يستند، حتیطلب کار ن ياز کس ثارگرانیو استقالل داشته باشند، ا یو آزاد تیامن رانیمردم ا

را دوست  رانیشوند اما مردم ا فیمختلف تعر یمردم در جناح ها ریمثل سا ياسیس یها یبند میتقس

به مهاجرت و  بیگاه آنان را ترغ چیرا نپسندند اما ه رانیاز مردم ا يگروه يدارند، اگر سبک زندگ

 یهمه احترام قائلند و باز هم برا یادانند و بر يم انیرانیرا متعلق به همه ا رانیکنند، ا يترک وطن نم

 هستند. یو فداکار ثاریآماده ا رانیا یعزت و آبرو

ما الگو است، او  یو شهادت او برا ياست، زندگ "يمانیسردار دلها قاسم سل " ثارگرانیبرجسته ا نماد

 م؟یکن يم دیدر اوج عشق به خدا و خلق قطعه قطعه شد، چرا فرصت ها را بدل به تهد

جبران خواهد کرد و  يبود که تکرار نخواهد شد و خانم ابوطالب ياشتباه يسخن نیدارم چن نیقی

 خواهد کرد، یشتریهم مراقبت ب مایصدا و س سازمان

 نیتا همسران شهدا ا دیکرد يکاش هم چنان سکوت م یا يکنم  خانم ابوطالب يباز هم تکرار م اما

و آرام  برنامه  نیمت یند و شما هم چنان در نقش مجرجلوه کن شتریب ثاریپنهان شهادت و ا یها مهین

روز ها  نیا یها يباشد و در تلخ کام یکه موجب جذب حد اکثر دیرا اداره کن "پنهان ماه مهین"

 بر زخم دل ها باشد. يمرهم

 

 ؛ياسیس انیکانون زندان یو گفتگو با اعضا داریبعد از د يکوتاه مازن ادداشتی

 "مینداشته باش یاسیس یبه زندان شاه رفتم تا زندان ینوجوان در "

 ياسیس انیکانون زندان یمرکز یعضو شورا ياکرم دکاظمیو س رکلیدب ينیحس يعوت جناب علد به

سال گذشته هم خدمت شان  دم،یکانون رس نیا یمرکز یشورا زانیمسلمان قبل از انقالب خدمت عز

 یهاتواند تجربه  يجمع بودم، کانون م نیدر ا یشتریب یيبار شاهد انسجام و هم افزا نیاما ا دمیرس

که  يکند، مبارزان سرسخت يو وفاق مل شتریانسجام ب هیرا دستما یروزیدوران مبارزه و پ نیریتلخ و ش

 یاز آن ها کژ یاریبس دند،یجنگ يخارج الءیکردند و با است يستادگیدر مقابل استبداد سلطنت مطلقه ا

 ریمدارا و گفتگو درگ یبجا وقرار گرفتند  یمهر يمورد ب یبرنتافتند و در موارد را یروزیبعد از پ یها

 تنازعات درون خانواده شدند.
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و از اقدامات  يمل یبزرگان از گفتگو نیخانواده بزرگ هستم، در جمع ا نیکوچک از ا یعضو زین بنده

سخن گفتم و  يدر مجلس و از ضرورت اصالح نظام انتخابات در چارچوب قانون اساس ينظارت

به  يندر نوجوا "را تکرار کردم که  ۱۳94بزرگ سال  نگیتیخودم در م يشعار انتخابات گریباالخره بارد

 "مینداشته باش ياسیس يزندان شاه رفتم تا زندان

 

 

 در انتخابات؛ از حرف تا عمل فیكث یها پول با مبارزه

 يهمدل روزنامه

ها،  ، از طرف رسانه«به انتخابات فیکث یورود پول ها»و پر رنگ کردن عبارت  یينما اگر چه بزرگ

به نظر  یعاد یخارج از حوزه قدرت هستند، امر يکه به نوع يو موسسات ياسیس فعاالناز  يبرخ

مجلس،  یاز اعضا يکه در حوزه قدرت قرار دارند و به نوع یافراد لهیاما مطرح کردن آن به وس دیآ يم

 نیتنها حرف زدن ا رای. زستین رفتهیهستند، پذ هییقوه قضا يدولت، و حت اینگهبان و  یشورا

 یمقامات دارا نیاند. ا حرف زدن انتخاب نکرده یرا فقط برا ها آننداشته و مردم هم  یا دهیفا ندگانینما

معظالت،  گونه ایندر جهت حل  دیبا کنند مي يمسائل نیصحبت از وجود چن يهستند که وقت ياراتیاخت

 خود استفاده کرده و وارد عمل شوند. يقانون اراتیاز اخت

 نیوجود داشته است چرا ا نهیزم نیدر ا يراداتیمعتقدند که در انتخابات گذشته، ا يمسئوالن دولت اگر

از سمت دولت  نهیزم نیرا در ا یيها گزارش هیگر قوه قضائاند؟ و ا منتقل نکرده هیمسائل را به قوه قضائ

 الزم صورت نگرفته است؟ يافراد برخورد قانون نیکردهُ چرا با ا افتیدر

در حال  که این ایصورت گرفته  یيها باره تخلف نیکه در ا کنند ميمجلس هم اگر فکر  ندگانینما يحت

 دیبا رد،یصورت گ يتخلفات نیقرار است چن ندهیکه در آ کنند مي ينیب شیپ يحت ایدادن است و  یرو

 نکنند. يکنند و تنها گفتاردرمان یریگیاز آن را پ یریشگیپ یبرا يراه قانون

 لیقب نیاز ا یيها یریگ و موضع ها تیها، توئ مصاحبه ،يشفاه یها تنها صحبت ،که اینمسلم است  چه آن

 ياتیخود، اقدامات عمل يقانون یها تیبا استفاده ازمسئول دیبا ها آناز سمت مسئوالن جوابگو نبوده و 

حرف زدن نبوده است  یمسئوالن تنها برا نیا رایآن ملموس باشد. ز جهیکه نت یا دهند؛ به گونه انجام

 اند. که از جانب مردم انتخاب شده
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 حهیال نیبه مجلس ارائه کرده است. اگر چه ارائه ا نهیزم نیرا در ا یا حهیاشاره داشت که دولت ال دیبا

 دهیدر آن د یاریاقدامات دولت است که موضوعات بس نیتر یدیو کل ترین مهماز  يکیاز طرف دولت 

رفت در دوره  يم ارانتظ که اینصورت گرفت و با  رید یامر قدر نیا انجامگفت که  دیشده است، اما با

دولت به مجلس  تیبه مجلس ارائه شود اما در اصل در اواسط دوره دوم فعال حهیال یدولت ، ا نیاول ا

 .دیارائه گرد

اشکاالت به  يمورد برخ نیبه مجلس ارائه شد . در ا ندگانیهم از طرف نما يطرح نه،یزم نیا در

به  چنین همباشد وارد است و  يبخش م نیا يتخصص ونیسیکه کم يشوراها و امور داخل ونیسیکم

 رقرار دادند. د يمورد بررس ریاصالح قانون نظام انتخابات را با تاخ مسألهمجلس که  سهیرئ ئاتیه

آن در حال حاظر  یاجرا جهیموارد آن مخالفت کرد و در نت ينگهبان هم نسبت به بعض یشورا تینها

تالش کنند تا هم  ستیبا  يشوراها اشتباه است و م ونیسیتوقف البته که از سمت کم نیمتوقف است. ا

 .ردیقرار بگ ياسالم یدر دستور کار مجلس شورا ندگانیدولت و هم طرح نما حهیال

  شده دهید زین یمقام رهبر يابالغ یها سیاستدر  شتریپ ،يانتخابات یها نهیدغدغه هز گرید یسو از

 اند. کرده يکوتاه نهیزم نیگفت که تنها مجلس و دولت هستند که در ا توان يم نیاست. بنابرا

 ،يعمل کردن و استفاده از ابزار قانون یو مسئوالن به جا ندگانیهمان طور که گفته شد نما متاسفانه

 یيسمت خواهد رفت که گو نیبه ا يافکار عموم گونه اینباره هستند و  نیدر ا يدر حال سخنران شتریب

 کرده است. استفاده فیکث یها پول يآورده است از انبوه یهر کس در انتخابات را

در  فیکث یها پولبودن انتخابات، و استفاده نا به جا از عبارت استفاده از  شیبا توجه به در پ مسأله نیا

 ،یياز پول شو يناش يمال یها هیرا به طور نادرست به سمت حضور سرما يانتخابات، اذهان عموم

 زانیاز انتخابات گر امسائل مردم ر نیکه در مجموع، ا کند يم تیهدا لیقب نیاز ا یمواد مخدر و موارد

 خواهد کرد.

 يالزم وضع شود و با متهمان برخورد قانون ينیآن قوان یبرا رود يم يمعضالت نیوقوع چن ينیب شیپ اگر

مجلس  سهیشوراها و هیأت رئ ونیسیدر حال حاظر بر عهده کم تیمسئول نیشتریب نهیزم نیشود. در ا

درباره قانون  میتصمالزم باشند. قاعدتا  نیوضع قوان ریگیپ یشتریبا سرعت ب نهیزم نیدر ا دیاست که با

با توجه به فرصت  راینخواهد کرد. ز ندگانیرا متوجه نما یضرر اینفع  يانتخابات در وضع کنون

 ن،یتر منصفانه نیاز آن در حال حاظر وجود نخواهد داشت، بنابرا یبردار محدود، امکان بهره

 یکرد. قاعدتا شورا نیتدودر حال حاظر  توان يرا م يقانون انتخابات نیتر طرفانه يو ب نیتر يمنطق
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نگهبان هم مجلس  یالزم را خواهد داشت و اگر بر خالف نظر شورا يباره آمادگ نینگهبان هم در ا

الخطاب بودن مجمع  با اصرار بر نظرات خود و فصل توانند يم ندگانیداشته باشد، نما یا مصوبه

 گام بر دارند. شبخ نیمطلوب در ا نیقوان یينها بیمصلحت نظام، در جهت تصو صیتشخ

دوره مجلس  نیازدهمیتا ثبت نام نامزدها در انتخابات  ماندهیزمان اندک باق رسد ميمهم به نظر  چه آن

مرحله مهم  نیکه در ا يسؤالاست.  يدر مبارزه انتخابات ندگانیو شروع رقابت نما ياسالم یشورا

 نیدر ا تواند يدر حال حاظر م يفعل نیقوان ایزمان اندک، آ نیاست که با توجه به وجود ا نیاست، ا

گفت که در حال  دیکند؟ در پاسخ با یریجلوگ يانتخابات ستمیآلوده به س ياز ورود منابع مال نهیزم

خود،  اراتیبا توجه به اخت تواند يدولت م که اینوجود دارد. ضمن  تیبه قدر کفا نیحاظر هم، قوان

با گذراندن طرح  تواند يم مجلسدر صورت لزوم  يصادر کند. حت نهیزم نیالزم را در ا یها نامه نیآئ

بن  ،يقانون طهیدر ح ،که اینآشکار است  چه آنوضع کند.  نهیزم نیالزم را در ا نیقوان يتیسه فور ایدو 

 است. يتوسل به حرف درمان یبه قانون و البته تا حدود نیعدم تمک يوجود ندارد. بن بست فعل يبست

کرد و  دایمشکالت پ نیحل ا یبرا يراه درست توان ينم يشیو نما يغاتیتبل یها هر حال با صحبت در

استفاده از رانت  ایو  يبه مبارزات انتخابات فیشوند و با ورود هر گونه پول کث ياتیمباحث عمل دیبا

 مبارزه کرد. نهیزم نیدر ا ،يو نظام يفرهنگ ،يمال ،ياسیس ،يمذهب

 

 !؟ییدادگاه صحرا ای یمل ی رسانه

 روزنامه اعتماد

آمده و  شیپ يرانیدختر فوتبالدوست ا ،یاریدرگذشت خانم سحر خدا يکه درپ یيباتوجه به شائبه ها

دانم درمورد پرونده مربوط  يقرار داده، الزم م تأثیرکشور را تحت  یو رسانه ا ياجتماع ،ياسیس یفضا

 کنم: یادآوریچند نکته را  شانیا یبه خودسوز

 يانسان است، چرا سحر اقدام به خودکش کیمنجر به مرگ  یحادثه خودسوز نیدر ا مسأله نیتر مهم

 کند؟ يم
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استقالل با ظاهر پسرانه به  میمسابقه فوتبال ت یعالقه به تماشا لیبه دل شانیاست که ا نیامر ا ظاهر

افتد و در برابر  يم هییو باالخره سر و کارش به قوه قضا یيشناسا سیرود و توسط پل يم ومیاستاد

 کند. يم یانقالب اقدام به خودسوز یدادسرا

مغالطه  يو نوع مسئولیتاز عدم احساس  يپرونده ناش نیاز بحث ها در مورد ا یارینظر من بس به

گفته شد اگر  ایبه او زد، حکم صادر شد  يچه حرف ،يدر مراجعه به دادسرا چه کس که ایناست، 

 کند؟ يرا حل م ياست، چه مشکل نیصادر شود چن يحکم

 زیاو ن يشخص يکه در زندگ ياجتماع مسأله کیاز فرزندان ما در مواجهه با  يکیاست که  نیا مسأله

حضور زنان در ورزشگاه  مسألههم  ياجتماع مسأله نیزد، ا یمخرب گذاشته دست به خودسوز تأثیر

را  يمشکلنبوده  ایبوده  يروان یماریب یدختر دارا نیا که ایناست.  يمسابقات ورزش یتماشا یها برا

 نیمهم است ا يلیخ هییقوه قضا ینبود البته اگر برا ایحکم دادگاه صادر شده بود  که اینکند،  يحل نم

به برخورد تند و  یازیبوده و ن یپرونده در چه مرحله ا نیکند که ا يتواند اطالع رسان يقوه م

محترم قوه در  سییر يانسانها نبود، البته اقدام  يتیمجلس و سلبر ندگانیبا مسووالن، نما يرحقوقیغ

 نیبا ا دیقوا هم با هیاست که به نظر من بق يشیکار قابل ستا يبه خانواده متوف تیتسل یبرا يهیأتاعزام 

 نیطرفه وارد ا کی دیرسانه نبا نیاست، ا ونیزیتر کار تلو بیکنند. از همه عج یخانواده اعالم همدرد

زند،  يدر سطح جامعه دامن م يو جنگ روان اذبک يبه دو قطب شتریکه ب یشد، رفتار يم مسأله

گونه  نیتوجه داشته باشد ا دیبا مای. صداوسندازدیب ها آنرا در دام  يرسانه مل دیعملکرد بدخواهان نبا

 چیاست، به ه ياسیس یبلکه ابعاد آن به مراتب فراتر از جناح ها ست،ین يمسائل اصال مسائل جناح

 کند. يبرخورد جناح يانسان مسأله کیکه با  ستین يوجه به مصلحت جامعه و منافع مل

همسو  یمجر کینظر با  کی یو دارا فیط کیاست که چند نفر آدم از  نیا ونیزیمهم در کار تلو نکته

برند،  ياز افراد و مقامات مخالف نام م انیم نیدوزند، در ا يرند و مبُ يآورد که با هم م يگردهم م

خواستار برخورد  وکنند  يم نیتوه بیگذارند و به افراد غا يم شیرا در طول برنامه به نما رشانیتصو

دادگاه  ایاست  يرسانه مل جا اینماند.  يشوند... واقعا آدم مات و مبهوت م يشان م یریو دستگ

 ؟یيصحرا

دعوت کنند و  نیطرف و از اشخاص مطرح طرف يب ياست که از صاحب نظران اجتماع نیدرست ا راه

 واگذار کنند. يرا به افکار عموم یيو قضاوت نها يمتخصص، موضوع را بررس یمجر تیریبا مد

 است؛ زیدو چ جا ایندر  مسألهصورت  اما
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 نیچه دست به ا یدختر برا نیشود ا يبررس یبه صورت مطالعه مورد دیدختر، با کی یخودسوز( ۱

و در سطح  سهیکشورها مقا ریو با سا يبررس رانیدر ا يخودکش تیوضع گریکار زد و از طرف د

 یها بیبه آس يدگیرس ژهیآن خشکانده شود. سال هاست که جلسات و یها شهیجامعه علل و ر

 کیموضوع به عنوان  نیا ی، معظم له روشود مي لیتشک یحضور مقام معظم رهبر در ياجتماع

ربط انتظار  یدارند و از مسووالن ذ دیو به صورت کار مضاعف تاک يسازمانو فرا يفرابخش مأموریت

 ينعمت یدریح یدعوا یندهند، چرا به جا هئعنوان ارا نیشان را تحت ا یدارند گزارش عملکرد عاد

 م؟یکن ينم قیعم يدگیرس ياز جمله موضوع خودکش ياجتماع یب هایبه آس

حضور زنان در ورزشگاه  مسألهمطرح است،  يکه سال هاست به عنوان مطالبه عموم گرید مسأله( ۲

مخالف؟  ایبا حضور زنان در ورزشگاه ها موافق است  ایدهد آ حیهاست. از دولت خواستم توض

ور زنان در ورزشگاه ها موافق است و بارها گفته که از آن است که دولت با حض يگزارش ها حاک

 ست؟یموافق ن يحضور زنان فراهم کرده خب پس چه کس یالزم را برا یها رساختیز

فتاوا مورد احترام  نیا ست،یمراجع با حضور زنان در ورزشگاه ها موافق ن يبعض یفتوا شود مي گفته

در  دیرا با نیقوان تیو مشروع تیضامن اسالم يمقلدان محترم شان، در نظام اسالم یاست اما فقط برا

نگهبان و  یشورا ،ياسالم یمجلس شورا ه،یفق تیجست وجو کرد، ارکان نظام مانند وال يقانون اساس

در  نیهستند، بنابرا يو مقررات عموم نیمصلحت فصل الخطاب قوان صیمجمع تشخ یعنداللزوم اعضا

را به مجلس  یدادگستر ریورزش و جوانان و وز ریفرصت ممکن مقامات مسوول ازجمله وز نیاول

زنان در  حضورو موضوع  یاریدر مورد پرونده سحر خدا ندگانینما سؤالکرد تا به  میاحضار خواه

 ورزشگاه ها پاسخ دهند.

 :میهست يمکتب عل رویما پ مینکن فراموش

ماجرا  نی)ع( از ا يعل نیرالمومنیاو ربودند ام یلخال از پاحمله و خ یهودی يبه زن یعده ا يوقت»

ماجرا مذمت کردند و فرمودند جا دارد مرد  نیاصحاب خود را به خاطر ا یو در خطبه ا نیغم اریبس

 «غصه جان دهد. نیمسلمان از ا

نمک بر زخم مردم  میافتاده، به مراتب تلخ تر است. مراقب باش یاریسحر خدا یکه برا يتلخ اتفاق

 .مینپاش
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 بلوف ترامپ

 روزنامه اعتماد

سایت و نقطه  ۵۲ها و اقدامات ایران،  ها و درگیری که در صورت تشدید تنش ادعای ترامپ مبني بر این

به یاد اظهارات  اختیار انسان را فرهنگي و تاریخي ایران را نشانه خواهد رفت و تخریب خواهد کرد، بي

اندازد. امام در این سخنان کارتر را شیری  و شخصیت او مي« کارتر»رهبر فقید انقالب درخصوص 

برد و  دهد، ولي عمال راه به جایي نمي انجامخواهد چند کار را با هم  کند که همزمان مي توصیف مي

که از  آمریکاتوصیف کردند.  کند. امروز ترامپ نیز مانند همان شیری است که امام راحل فقط غرش مي

کند تا به همان  مي« خواهش»فرستد و  یک سوی از طریق کشور حافظ منافعش در ایران پیغام مي

کردن کشورهای دیگر از ایران، عاجزانه  اند، ضربه بزنید یا از طریق واسطه  ای که ضربه زده اندازه

ها و  شود. بلوف هایي مي به چنین بلوف باره متوسل خواهد تا عاقالنه! رفتار کند، خودش به یک مي

از  آمریکااقداماتي که قبل از هر چیز نشان از سطح باالی توانایي نظامي نیروهای ایراني دارد و ترس 

های ملي  دهد که یکي از شخصیت این قدرت و درست به دلیل ترس از همین قدرت نظامي ترجیح مي

ي به رعایت مسائل حفاظتي و امنیتي برای خود نداشت، و محبوب کشور ما را که اتفاقا اعتقاد چندان

رسد ادعای جدید ترامپ در مورد  چنین دزدکي و بزدالنه ترور کند. با همین استدالل به نظر مي این

های او و در راستای ایجاد جنگ رواني در برابر ایران  نقطه نیز یکي دیگر از بلوف ۵۲گیری این  هدف

ها و  ی پاک و قهرماني مانند بهشتيها آنابت کرده است که خون انساست. تجربه تاریخي ایران ث

شود و هر کدام از  ها بیش از هر چیز باعث انسجام بین اقشار مختلف جامعه مي ها و سلیماني مطهری

کند که هر خانه و هر پنجره در این کشور، تبدیل به یک سنگر برای مقابله با  ها کاری مي این خون

رسد  اینها گذشته، پیام ترامپ حقیقتا پیامي گنگ و نامفهوم است و به نظر ميدشمنان شود. از 

این اظهارات را در شرایط شوک ناشي از شهادت سردار سلیماني که باعث انفجار  آمریکاجمهور  رییس

، باعث انسجام مردم ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه تر مهمخشم ملي در ایران و عراق و از آن 

بیان کرده است، به همین دلیل شاید بهتر باشد نمایندگان مجلس سنا و کنگره این کشور و شده، 

نداده است، جلوی او را  آمریکا، قبل از اینکه ترامپ بیش از پیش کار دست آمریکاهای حزبي  شخصیت

 سایت فرهنگي و تاریخي، بلوفي بیش ۵۲بگیرند، وگرنه باز هم معتقدم که ادعای هدف قرار دادن 

 المثل معروف ایراني: سنگ بزرگ عالمت نزدن است! نیست و مصداقي است از ضرب
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 یروزیمقاومت و پ ثار،یسوم خرداد روز ا

 منتشر شده در کانال رسمي تلگرام

 یکه در همه روزها و سال ها ی. عناصر سه گانه ایروزیمقاومت و پ ثار،یا روز است خرداد سوم امروز

 ما بودند. تیانقالب و جنگ همراه ما و رمز موفق

 یو بعد در راه هدف ها یبگذر گرانید یکند که تو از منافع خودت برا يم دایپ يمعن یيآن جا ثاریا

 و شکست. يطلب تیعاف ،ي. درست در نقطه مقابل منفعت طلبيبرس یروزیتا به پ يمقاومت کن يمتعال

استبداد، شاهد مبارزات حق طلبانه مردان و  اهیخرداد و دوران س ۱۵ امیق ،يمل امیمشروطه، ق یها سال

 همراه بود. يمقطع یها یروزیبود که با شکست و پ يزنان

 گانهیو سلطه ب ياستبداد داخل يو نف یهمه مبارزان راه استقالل و آزاد ۱۳۵۷سال  يدر انقالب اسالم اما

 وستندیخروشان ملت پ یایبه در يو همگ دندیو...کش يقوم ،يگروه ،یفرد یها يدست از منفعت طلب

به  انیجهان وردر مقابل چشمان نابا جهیامام امت مقاومت کردند، در نت یراه تحت رهبر نیو در ا

 .دندیرس یروزیپ

و  ایسلطه گر دن یقدرت ها تیمورد حما يرزمندگان ما در مقابل دشمن بعث زیدوران دفاع مقدس ن در

 یکردند و در راه دفاع از ارزش ها ثاریرا در راه مقابله با اشغال گران ا شیارتجاع عرب مال و جان خو

 یاز نمونه ها يکیکه فتح خرمشهر  دندیآفر یروزیاز پ يبزرگ یمقاومت کردند و حماسه ها يمتعال

 است. تیموفق نیا

 م،یدار ازین ثاریبه ا يخارج یها طنتیو ش يرشد و توسعه کشور و مبارزه با فساد داخل یبرا زین امروز

به هدف  دنیشود و در راه رس یجار یو اقتصاد ياجتماع ،ياسیس یدر عرصه ها دیبا ثاریفرهنگ ا

 اصالح جامعه فراهم شود. یها نهیتا زم میو مقاومت کن یبلند فداکار یها

 

 یاخالق ریغ ،یرشرعیغ ،یقانون ریات متهمان غاعتراف پخش

 يهمدل روزنامه سرمقاله
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است و نه بر  ياز مرحله دادگاه نه بر طبق قانون اساس شیو پ یيبازجو مرحله در متهمان اعترافات

 یيها نظام را با چالش تیثیممکن است ح يبوده و حت يراخالقیامر غ نی. ايشرع نیاساس مواز

 رو کند. روبه

به  يدگیرس يکه هنوز به عنوان متهم هستند و مراحل قانون یکه اعترافات افراد ستین حیصح نیا

صدا و  ایها  در صحن رسانه ها آنمختلف اتهامات  نیاست، تحت عناو يرونده آنان در حال بررسپ

متهمان در  نیمطرح شود و در جامعه به عنوان محکوم شناخته شوند؛ چرا که ممکن است هم مایس

مرتکب نشده  ياصال جرم تیدر نها یيقضا دیو در دادگاه تبرئه شوند و از د يدادرس یبعد راحلم

 باشند.

 یرو شیها و در پ متهمان پرونده در رسانه یيصورت ممکن است با توجه به اعترافات ابتدا نیدر ا 

 نیمطرح شود که ا لیقب نیاز ا یموارد ایپرداخت رشوه، مداخله  ایجامعه، شائبه استفاده آنان از رانت، 

 تیثیح ستممکن ا يشده و حت يمافکار عمو دیدر د شمار يب یدهایخود موجب بروز شک و ترد

به انواع اتهامات مختلف متهم  يلیشخص بنا به هر دل کیکه امکان دارد  يدار کند؛ در حال نظام را لکه

 بر اساس قانون، تبرئه شود. يدگیدر مراحل مختلف رس تیشود، اما در نها

مانند  هییضابط قوه قضا های دستگاهشان در   اتهام يو بررس یياست که افراد در مرحله بازجو درست

متفاوت قرار گرفته و در مرحله  یها یياطالعات سپاه، مورد بازجو ای يانتظام یرویوزارت اطالعات، ن

 یها نامه نیآئمطابق با  یيکردن مراحل قضا يط یممکن است ضبط مصاحبه برا ها آناتهامات  يبررس

داشتن  یپرونده متهم بوده و به معنا لیدست تنها جهت تکم نیاز ا یاما موارد رد،یگ انجامموجود 

پرونده متهم کامل  یيقضا ندیچرا که هنوز فرآ ست،یجامعه ن يمجوز الزم جهت پخش در صحن عموم

 متهم قرار دارد و نه محکوم. گاهینشده و شخص هنوز در جا

 ید که براگونه موارد بو نیغلط از ا یا ترور، نمونه یمربوط به شهدا یها اشتباه پخش مصاحبه تجربه

 کشور و به خصوص وزارت اطالعات مطلوب نبود. تیثیح

 اتتأثیر جادیبلکه موجب ا ست،ین دییمورد تا يو اخالق يقانون ،ينه تنها از لحاظ شرع یيها اتفاق نیچن

که فرد متهم و خانواده  نیکه عالوه بر ا يمنف اتتأثیراز  ي. حجمشود ميجامعه  يدر افکار عموم يمنف

خواهد کرد، چرا که  رو روبه يمنف یيها جامعه را هم با بازتاب يدر سطح کل کند، يم ریاو را درگ

متهم قرار دارد و نه  گاهیهنوز در جا یياز صدور حکم نها شیکه گفته شد، اعتراف کننده پ طور همان

 محکوم.
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 ياز طرف برخ يشدن اعترافات متهمان، طرح ای رسانه تیشدن ممنوع يدر جهت قانون نیبنابرا

 یشورا دییدر صحن مجلس و تا بیاست با تصو دیمجلس ارائه شد که ام سهیرئ  هیأتبه  ندگانینما

 نیا يفآثار من تأثیروابسته به آن تحت  یو نهادها ياطالعات یها سازماننظام،  تیثیح تینگهبان، در نها

 .ردیقرار نگ ای رسانهاعترافات 

 يتا چه حد دامنه آن را مل ندگانیدارد که نما يبستگ نیبه ا شتریطرح در مجلس ب نیا بیتصو البته

نظام  یبرا يتیثیکه جنبه ح دهد يرا مورد نظر قرار م يفراجناح مسأله کیطرح،  نیا قتیبدانند. در حق

انقالب، قانون  بهمختلف مجلس، متعهد  یها ونیو فراکس ها جریانها،  که همه جناح جا آندارد و از 

 بیبه تصو ندگانینما تیطرح با نظر مثبت اکثر نیکه ا رسد مينظام هستند، به نظر  تیثیو ح ياساس

 برسد.

 

 یا هسته حاتیتسل هیعل

 روزنامه اعتماد

و استفاده از  ینگهدار د،یتول مسألهمطرح شده است،  یمقام معظم رهبر اناتیکه در ب ياز مسائل يکی» 

بر منع هر سه  ههموار شانیمطرح شده و ا زیله ن معظم اناتیب گریاست که بارها در د یا هسته حاتیتسل

 یيمراحل را در فتوا نیداشته و ا دیتاک یا هسته حاتیو استفاده از تسل ینگهدار د،یتول يعنیمرحله 

 ياز جهات مختلف قابل بررس یمقام معظم رهبر ژهیو دیتاک نیا رسد مياند و به نظر  حرام اعالم کرده

 است.

 رهیکه آن چه در قرآن، سنت و س میتوجه داشته باش دیبا یلحاظ اعتقاد مرحله نخست به در

دارد و اگر در  «يجهاد دفاع»قرار گرفته است، عمدتا جنبه  دیاهلل)ص( در باب جهاد مورد تاک رسول

 لبر حکمت، موعظه حسنه و جدا دیهمواره تاک زیاشاره شده است ن «یيجهاد ابتدا»خاص به  یموارد

بر آن است که  دیمطرح شده، تاک يکه در بحث جهاد اسالم یيها هیدر توص چنین هماحسن بوده است. 

مجاهد مسلمان حق  ،شود مينفر مشکل مرتفع  کیدر قتل افراط شود؛ چنان که اگر با کشتن  دینبا

 یها بمب چون هم يکشتار جمع حاتیکشتن دو نفر را ندارد، چه برسد به آن که بخواهد از تسل

 يرانیرا مورد جرح و قتل قرار داده و ضمن و یاریبس یها آنطور کور، انس استفاده کند که به یا هسته

 امبریدر زمان پ يجهاد اسالم خیاست که تار يدر حال نی. اکند يها را نابود م شهرها و روستاها، نسل
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اساس، اگر ما  نیبر ا بزرگان است. یآن از سو تیاصول و رعا نی)ع( گواه انیرالمومنیاکرم)ص( و ام

داشته  دیتاک دیاست، اوال با یو علو ینبو رهیآن، قرآن و سنت و س یکه مبنا میا داده لیتشک ينظام

 ریتعب پسندم، يم« مقاومت» یکه شخصا برا یریکه تعب چنان م؛یستیدنبال جنگ ن که هرگز به میباش

 م،یا جبهه مقاومت اقدام کرده لیمعنا که اگر ما نسبت به تشک نیاست؛ به ا« صلح یمقاومت برا»

 یکه در حال مقاومت برا ياست جامعه و نظام يعیبه صلح بوده است. طب يابیمان مشخصا دست هدف

چه در  ز،یو ن یچه نگهدار د،یچه در بحث تول -را  یا هسته حاتیاستفاده از تسل چگاهیصلح است، ه

 يکه خواستار تحول يمسلمان و انقالب يِانریو ا داند ينم زیجا - حاتیتسل نیاز ا یریکارگ بحث به

 يدر پ چگاهیه داند، ياعمال و رفتار خود م یو فرهنگ شده و اخالق را مبنا استیدر عرصه س يانسان

 سمیمظلوم ترور يِ. ما قربانستین ها آنانس گریو ترور د یا هسته يکشتار جمع یها استفاده از سالح

از مسئوالن برگزار شد،  یترور که با حضور تعداد انیقربان نو اتفاقا ظهر روز گذشته در انجم میهست

که ما  نیاست و با وجود ا سمیمظلوم ترور يِقربان ياسالم یو نظام جمهور رانیکردم که ملت ا دیتاک

مورد هجمه  سمیترور يبعضا ما را به عنوان حام م،یا ترور داشته دِیها شه ها و دولت ملت ياز تمام شیب

اما چند کشور خاص به  میا کرده میتقد یاریبس یشهدا سمیمبارزه با ترور یبرا يحت ما. دهند يقرار م

نبوده و صرفا خواستار استفاده از  یا دنبال سالح هسته است که ما به يدر حال نیو ا زنند يم يما اتهامات

 .میهست یا حق استفاده از دانش هسته یمان در راستا حقوق حقه

ها  همه ملت يهیو بد هیاول یازهایدارد و جزو ن ها آنانس يدر زندگ یيبسزا رتأثی یا دانش هسته امروز

 یکشورها نی. در واقع امیحق استفاده نکن نیندارد که ما از ا لیدل نیاست بنابرا رانیازجمله ملت ا

 اساس يب يمان محروم نگه دارند، به ما اتهامات حقوق حقه نیاز ا یریگ آن که ما را از بهره یخاص برا

به  جا ایناساس بنا دارم  نی. بر اکنند ميوارد  یا هسته حاتیاستفاده از تسل یازجمله تالش برا

در حرمت  یمقام معظم رهبر یعرض کنم. اگرچه فتوا یشنهادیپ ياسالم یهمکارانم در مجلس شورا

دارد؛  تام و تمام تیمسئوالن در سطوح مختلف حج يتمام یبرا یا هسته حاتیهرگونه استفاده از تسل

 ندگانینما يدر صورت آمادگ کنم مي شنهادینماند، پ يباق انیجو نزد بهانه یها آنبه انایآن که اح یلذا برا

و استفاده از  ینگهدار د،یشود که تول نیتدو يطرح ،يمل تیامن يعال یمجلس و با مشورت شورا

 نیو استفاده از ا ینگهدار د،یو مبارزه با تول ختهطور مطلق ممنوع سا در کشور به یا هسته حاتیتسل

 نییتع رانیا ياسالم یدولت جمهور يقانون فیو تکل فهیعنوان وظ را به يکشتار جمع حاتینوع تسل

 «کند.
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 مسجد گوهرشاد امیبه مناسبت روز عفاف و حجاب و سالروز ق ياحمد مازن ادداشتی

نرم و عالمانه باشد و زبان دفاع از قانون و نظم  یزبان دیبا یو شرع یامر قانون کی جیترو زبان

 مقتدرانه یزبان

 روزنامه ایران

شد. هشتاد و چهار  ینام گذار "عفاف و حجاب"روز  رانیا يرسم میدر تقو رماهیت کمیو  ستیب روز

کردند و در مسجد گوهرشاد به  امیق يدر مقابل استبداد رضاخان رانیمردم  ا یروز نیسال قبل، در چن

 شدند. دهیبه خاک و خون کش يرانیو عفت بانوان ا تیثیجرم دفاع از ح

 يآور م ادیفرصت چند نکته را  نیدارم و با استفاده از ا يم يرا گرام نیآن واقعه خون دانیو نام شه ادی

 یفراتر و مهم تر از حجاب است چه بسا افراد ردیگ يشوم: موضوع عفاف که کمتر مورد توجه قرارم

اسالم  اساسمقدمه عفاف باشد.  دیحجاب با گریکه حجاب شان منجر به عفاف نشود، به عبارت د

مربوط به پوشش  يدر احکام اله يو فقه يو احکام اخالق ينید یاست و باورها يسعادت و نجات آدم

و  بیبه تهذ ،يحجاب اسالم تیصادر شده است. زن با رعا مانهیفلسفه و حکمت حک نیبا ا زیزن ن

مردان را هم در  ینورشد مع نهیرا فراهم ساخته و زم يپرداخته و قرب اله ينفس و ملکات نفسان هیتزک

از آن رو  زیو به تبع آن، حفظ نظام خانواده ن ي. حجاب و پوشش اسالمکند ياثر حفظ نگاه فراهم م

 هستند. يو منشاء قرب اله يه سعادت آدمکنند تأمینارزش دارند که 

منابع معتبر و در دسترس همگان در  ینتر مهماز  يکی مییبگو میتوان يال اقل م ینتر مهم میینگو اگر

 شانیاست که امام امت در مورد ا یمطهر يمرتض دیاثر استاد شه "حجاب مسأله"مورد حجاب کتاب 

پرده  ومرا به مفه "حجاب"واژه  یاستاد مطهر "استثنا خوب و انسان ساز است يآثار او ب "فرمودند

 دانند. يپوشش را مناسب تر م يبه معن "ستر "دانند و واژه يمناسب نم ،ينینش

است، اما پوشش زن مسلمان لزوما چادر  يبانوان طراز انقالب اسالم ژهیبه و يرانینماد زنان ا چادر

کرده اند که  نییپوشش زن مسلمان در مقابل نامحرم تع یرا برا یدبلکه فقهاء عظام حدو ستین

 ستیمنحصر در بانوان ن يباشد. پوشش اسالم یگریتواند با هر نوع پوشش د يحدود م نیمراعات ا

مردان مسلمان واجب  یکرده اند که مراعات آن برا نییرا تع یحدود زیستر مردان ن یبلکه فقها برا

در مورد چادر  يباور حت نیعفاف و حجاب باور دارند و ا تیبر رعا قایعم يرانیاست. مردان و زنان ا
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 يرضاخان ابکه در مقابل کشف حج يزنان اریاز مردم در حکم خط قرمز است چه بس یاریبس یبرا

 .امدندین رونیمقاومت کردند و سال ها از خانه ب

ضوابط  یقانون مصوب مجلس دارا از احکام اسالم  و در يکیستر  ایو حجاب  ياسالم رانیا حکومت

از زنان و مردان  یاریاست. هر چند بس يو مجازات قانون فریآن مستوجب ک تیو الزامات و عدم رعا

 شیگرابه  يانتقاد ربط نیدارند و ا یافراد انتقاد جد يبرخ يو هنجارشکن یمومن نسبت به ولنگار

و باال رفتن  بیاز ارزش ها را ابزار مقابله با رق يکی يکه هر از چند گاه يآنان ندارد اما جماعت ياسیس

آن چه   نیکسب قدرت؛ بنابرا یساخته اند برا یابزار زیدهند از پوشش زنان ن ياز نردبان قدرت قرار م

در دفاع از حجاب و عفاف باشد  هاز آن ک شیرسد ب يبه نظر م میها شاهد آن هست بونیاز تر يدر بعض

و زنان و  شود مي فیارزش ها تعر انیمدع يشگیر ادامه همان روش همانتخابات است و د هیآتش ته

محافل بنام  يآن چه در برخ گرید یمعرکه ها را نخواهند خورد. از سو نیا بیفر يرانیمردان مومن ا

است  یپوست خربزه ا  زین شود مي مطرح یاریو اخت یچون حجاب اجبار ينیاصالح طلبان تحت عناو

کنند. در  يمسائل را مطرح م نیا یبه نام دفاع از آزاد فیط نیمراقب باشند. ا دیکه اصالح طلبان با

 فیتعر یدر غرب آزاد که يدرحال میبرس ياست که به رشد و تعال نیا یدر اسالم برا یآزاد قتیحق

 دارد. یگرید

که  يو زمان ردیگ يشکل م ياست که قانون برحسب حقوق اجتماع نیشوم ا يکه متذکر م یگرید نکته

 يحق عموم ي. نفردیمورد احترام همه قرار گ دیبدل شد با يحق عموم کیحجاب به عنوان قانون به 

 .شود مي ياعمال نظم در جامعه تلق یبرا يبلکه به عنوان روش ستین امدنین ایبه خوش آمدن 

 يگاه نم چیه ونیاست و رفتار افراط يقانون حجاب، افراط دییتا ای يدر نف جریاناعتقاد من رفتار دو  به

نرم و عالمانه  يزبان دیبا يو شرع يامر قانون کی جی. معتقدم زبان تروردیقضاوت قرار گ یتواند مبنا

در واقع  میکن يمطرح م يقانونبه عنوان حجاب  چه آنمقتدرانه.  يباشد و زبان دفاع از قانون و نظم زبان

 ها آن یاست که مردم برا یيها آنمجامعه است و بر اساس همان اصول و آر ينید تیدفاع از هو

و به  میباش فیدر دو ط ونیدارم که مراقب افراط دیتاک زیموضوع ن نیبرخاستند و مبارزه کردند. بر ا

 .میگفتگو کن دیگر یکجدال با  یجا
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 انتخابات مجلس یازدهم

 انتخابات آزاد یبر برگزار یمازن دثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم/ تاكی

مجلس در ثبت نام در انتخابات  یبرا در مجلس دهم ( سیاسالمشهر و پرد رانات،ی،شمیتهران، ر ندهی) نما يمازن حمدا

کشور  تیثبات و امن یکار برا نیتر نهیکم هز معتقدم. مازني در جمع خبرنگاران تصریح کرد: وزارت کشور حاضر شد

و امر از حوزه انتخابیه تهران نامزد انتخابات شد در ادامه راه بد در احمد مازني که انتخابات آزاد است. يدر شرائط کنون

دالیل حضور مازني در به دعوت اصالح طلبان گرگان حوزه انتخابیه خود را تغییر داد و راهي گرگان شد. در این بخش 

 د.اهم مواضع احمد مازني خواهد آمها و  حوزه انتخابیه گرگان و آق قال، حمایت احزاب، گروه ها، تشکل

گرگان و  نخستین گفتگو با مردم در ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمینامزد  ياحمد مازن

 .در کشور باشد يمل یتواند نماد گفتگو مي گرگانگفت:  آق قال 

 نتوانست گرگان. گلستان در سطح کشور است استانگرگان و  يواقع گاهیجا یااحی من هدف او افزود:

. اتفاق خواهد افتاد نیمردم ا يهمه دلسوزان و با همراه يشود اما با همدل لتبدی صنعت قطب به

 کرد يو قطب صنعت معرف یقطب کشاورز ،یگرگان و آق قال را به عنوان قطب گردشگر شود مي

تحول به  نیا جادیا برای من. است یجد يعزم ازمندیتحول ن برای قال آق و گرگانمازني تاکید کرد: 

 .دوارمیشما ام یاریاعتماد و 

 

 نهیانتخابات آزاد كم هز |انتخابات شركت كنند  در دارند، یاسالم رانیكه دل در گرو ا یهمه كسان

 مردم است یصدا دنیشن یراه برا نیتر

انتخابات مجلس، گفت: انتخابات آزاد کم  ازدهمیدور  یبرا يسینو نام هیدر حاش دیام ونیعضو فراکس

 ها است. بحرانمردم و برون رفت از مشکالت و یصدا دنیشن یراه برا نیتر نهیهز

در  ياسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمیداوطلبان  يسینام نو هیروز پنجشنبه در حاش «يمازن احمد»

 میقرار دارد و در تحر يسخت طیالملل در شرا نیو ب يجمع خبرنگاران، گفت: کشور در حوزه داخل

که   ریاخ یایپس از قضا ژهیوجود دارد به و يهم مشکالتدر داخل  م،یقرار دار کایظالمانه آمر

 وجود دارد. یجد یکرد، نقدها ریمختلف مردم را درگ یها فیط
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مردم و برون رفت از  یصدا دنیشن یراه برا نیتر نهیکرد: انتخابات آزاد کم هز دیمردم تهران تاک ندهینما

 ها است. بحرانمشکالت و  نیا

را  یيها ادامه داد: پس از انتخابات ممکن است ائتالف رد،یشکل بگ ستیل دیبا که اینبر  دیبا تاک یو

 .میکن يموضوع ورود م نیبه ا ندهیدر آ نیبنابرا میشاهد باش

 نیشتریکرد: ب حیعنوان و تصر يفرهنگ ونیسیرا کم ازدهمیمدنظر خود در مجلس  ونیسیکم يمازن

شروع  يفرهنگ ونیسیدارم و عالقه مندم آن چه در کم يو فرهنگ ياجتماع یها تیتجربه را در فعال

 کردم، ادامه دهم.

آقای موضوع را از  نیگفت: ا انیمسعود پزشک يستیدرباره عدم حضور محمدرضا عارف و سرل یو

 .شود ميها مشخص  تیصالح دیهم پس از تائ  ستیاما سرل دیعارف بپرس

دارند، در کل  ياسالم رانیکه دل در گرو ا يکرد که همه کسان یدواریابراز ام دیام ونیفراکس عضو

 انتخابات شرکت کنند. ندیفرا

که در آن شکل  یيدر واکنش به انتقادات به مجلس دهم، گفت: معتقدم مجلس دهم با ائتالف ها يمازن

آن مجلس هم  ونیوجود نداشت و سه فراکس يمشخص تیو اقل تیاکثر چیبود که ه يگرفت به شکل

 الزم را نداشتند.  یيکارآ

الزم برسد و  یيمجلس به کارآ ل،یاص یها جریانشفاف و حضور  یها ستیبا ل دوارمیادامه داد: ام یو

 .میرا داشته باش يونیو فراکس ياسیکار س تیقابل تر ياسیس بیبا ترک

پس از  میهم کن يائتالفمعتدل گفت: اگر  یياصولگرا جریاندرباره ائتالف اصالح طلبان با  يمازن

 کنم ميتقاضا  ،يفعل طیندارد اما در شرا یياست. تا قبل از انتخابات، ائتالف معنا ازدهمیمجلس  لیتشک

 شفاف وارد شوند. ياسیبا مواضع س ياسیس یها همه گروه

انتخابات  یبرا کنم ميفکر  دهیکرد: طلبه هستم و چون به فا انیب اش يانتخابات یها نهیدرباره هز یو

نشده است.  ينیب شیپ یا نهیبار هم هز نینکردم ا نهی. درگذشته هزکنم ميرا صرف  یکمتر نهیهز

 نهیهز ها نامکردند، ه نهیقرار دادند و هز یمعنو تیدادند و ما را مورد حما یکه به من رأ يکسان

 .کنند مي
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 مصادره به مطلوب نشود یرهبر یسخنان انتخابات

را مصادره به  یرهبر شاتیفرما دیجناح ها نبا» که اینبر  دیمجلس با تاک دیام ونیعضو فراکس  کی

 چنین همو  یرهبر ت،یحوزه وال داها،یاست که جناح ها و کاند نیکار ا نیگفت: بدتر« مطلوب کنند

 را درجهت منافع و مصالح خود مصادره کنند. شانیا یرهنمودها

 یها شاخص  درباره یمقام معظم رهبر ریاخ اناتیه به ببا اشار سنا،یوگو با ا در گفت ياحمد مازن

مختلف، احزاب و  اتجریان که این یمنتخب، اظهار کرد: برا ندهینما کی اتیانتخاب درست و خصوص

مصوب  نیو به قوان تیرعارا  يدر درجه اول مُر قانون اساس دیکنند، با دایوفاق دست پ کیگروه ها به 

 مجلس توجه کنند.

انتخاب افراد اصلح، مالک  یبرا دیکرد: در انتخابات با حیمجلس تصر يفرهنگ ونیسیعضو کم نیا

 انیب یاست که مقام معظم رهبر یيمالک ها همان رهنمودها نیاز ا يبخش رد،یمورد توجه قرار گ یيها

و  مومنمومن بودن افراد است، انسان  چون هم يمباحث مربوط به موارد ارزش نیاز ا يفرمودند، بخش

کند و حداقل اگر  يم تیباور دارد هم حق اهلل و هم حق الناس را رعا امتیکه به ق یخدا ترس و فرد

 .کند ينم انتیخدمت نکند خ

و  ثاریشهادت، ا ران،یکشور شکل گرفت و  مبارزات مردم ا نیدر ا يمردم تهران ادامه داد: حرکت ندهینما

 گریمالک مهم د لیدل نیشود؛ به هم روزیپ ۵۷ در سال يشجاعت آن ها موجب شد که انقالب اسالم

 امام وفادار باشد. یو آرمان ها يانقالب، اصول ارزش نیفرد به ا يعنیبودن است؛  يانقالب

و برنامه  یتوانمند ،یدر حوزه کارآمد یگریمهم د یمباحث مالک ها نیکرد: در کنار ا حیتصر يمازن

 ياصول نیهم زیکه الزم است حتما به آن توجه شود، به اعتقاد من ن شود مي فیتعر ندهیمحور بودن نما

مصادره به  را یرهبر شاتیفرما زیدر نظر همه افراد باشد، جناح ها ن دیکه حضرت آقا فرمودند با

است آن  يجناح انقالب نیا ندیباشند، افراد نگو يانقالب ندگانینما ندیفرما يم شانیمطلوب نکنند، مثال ا

 صیرا به تشخ نیا دیبلکه با ست،یمومن ن دایمومن است آن کاند دایکاند نیا ست،ین يبجناح انقال

 مردم واگذار کنند.

است که افراد  نیا میشو يمتوجه م یما از نگاه رهبر چه آنمجلس عنوان کرد:  دیام ونیعضو فراکس نیا

عدالتخواه و برنامه  ،يمومن، انقالب توانند يمختلف چه اصول گرا و چه اصالح طلب م یاز جناح ها

 یها ناحبه همه ج زین يو کم يفیک ،یمعنو یتمام اصول و ارزش ها گرید یمحور باشند و از سو
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 داها،یاست که جناح ها و کاند نیکار ا نیبدتر نیاست؛ بنابرا یقابل تسر داهایدرون نظام و همه کاند

را در جهت منافع و مصالح خود مصادره کنند،  شانیا یرهنمودها چنین همو  یو رهبر تیحوزه وال

 دیتر هستم اما حق ندارد بگو کینزد یمورد نظر رهبر اریمع نیمن به ا ندیندارد افراد بگو یرادیا

قرار  گرانید بیتخر لهیرا وس يانتخابات یرقابت ها نیا دیدرواقع نبا ستند؛ین اریمع نیواجد ا گرانید

 دهند.

فضا اگرچه ممکن  نیباشد، در ا یپرشور یفضا تواند يانتخابات م یاضافه کرد: فضا انیدر پا يمازن

 کیتا  ندینب بیآس يرفتار شود که منافع مل يبه نوع دیبا يهم مطرح شود ول ياست مباحث اختالف

سوء  هانرفتار نشود که بدخوا یا در واقع به گونه م؛یقدم مثبت را در جهت مصالح کشور شاهد باش

و احساس بُرد داشته  تیانتخابات همه احساس موفق انیباشد که در پا یه کنند، بلکه به گونه ااستفاد

 باشند.

 

 ستیسازگار ن یانتخابات با منطق اصالح طلب میتحر

انتخابات با منطق اصالح  میتحر که اینبر  دیبا تاک ياسالم یمجلس شورا دیام ونیعضو فراکس کی

به دنبال حضور و مشارکت گسترده  يمعتقد به قانون اساس یها گفت که گروه ست،یسازگار ن يطلب

 هستند. رو شیمردم در انتخابات پ

 ست،یسازگار ن يانتخابات با منطق اصالح طلب میتحر که این انیبا ب سنایدر گفت و گو با ا ياحمد مازن

و مالک  شناسد يرا نم کیدموکرات ندیفرآ کیوگو و مشارکت در  جزو گفت يگفت: اصالح طلب روش

 رایاست؛ ز رو شیدر انتخابات پ بانمن مشارکت اصالح طل ينیب شیپ نیقانون است؛ بنابرا ارشیو مع

 دارد. رتیمغا يقانون با منطق اصالح طلب ریبه جز از مس رییتغ

معتقد به قانون به دنبال حضور و مشارکت گسترده مردم در انتحابات  یها که گروه نیا انیبا ب یو

 نیمردم ا یقانون کف خواسته مردم است و اصالح طلبان هم به عنوان صدا یهستند، اضافه کرد: اجرا

به  شتریب کنند ميبحث مشارکت مشروط را مطروح  يهم که گاه  ي. دوستانکنند ميخواسته را مطرح 

از  یاریو بس میدر انتخابات شرکت کرد ندیگو يجه دارند و براساس تجربه گذشته مانتخابات تو جهینت

 است. يو کارشناس يعلم يبررس ازمندیادعا ن نیما محقق نشده است؛ ا یها خواسته
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که از انتخابات مجلس دهم و انتخابات دو دوره  سؤال نیمجلس با طرح ا دیام ونیعضو فراکس نیا

 يشد: اگر کس ادآوریاز تعوقات برآورده شده،  زانیم و چه میداشت يگذشته چه توقع یجمهور استیر

شود و سقف  جادیا يو فرهنگ یاقتصاد ،ياسیس ياساس راتییتغ يروحان یانتظار داشت با انتخاب آقا

 تی. ما از حماستیمنطبق ن تیو با واقع ستین يقیانتظار دق نیانتظارات اصالح طلبانه محقق شود تبعا ا

 میخواست يم م؛یکردمجلس دهم کف مطالبات اصالح طلبانه را دنبال  94و ائتالف سال  يروحان یآقا

در  مینیبب دیک شود. باینزد یگرن و به اعتدال و آرامش و واقع ردیفاصله بگ یگر يکشور از افراط

  .میا اهداف چقدر موفق بوده نیبه ا دنیرس

متوقف  يو در وضع فعل میکف فراتر برو نیاز ا دیبا ندهیانتخابات آ یبرا مییادامه داد: اگر بگو يمازن

را  ياسیس اتجریانجامعه و  تیو ظرف يالملل نیب ،يداخل طیشرا دیباشد اما با يمنطق تواند يم مینشو

 ياظهارنظر طرد و نف لیدل هب دیرا نبا يداشته باشد و کس جریان دیها با بحث نیبه هر حال ا م؛یلحاظ کن

را کفر و ضد  نیا دیاز عدم مشارکت در انتخابات حرف بزند، اما نبا يمن معتقدم اشتباه است کس .میکن

 .میآماده کن دنیشن یها را برا و گوش میبه حرفش گوش کن دیبلکه با م؛یبدان يانقالب

مسلح، احزاب،  یروهاینظام، ن  مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: مجموعه ارکان ندهینما

 یداور شیقرار بدهند که صداها را بشنوند و پ نیهم اصل را بر ا گذارتأثیر یها و چهره اه تیشخص

 یها و فضا روزنامه ،يند و رسانه ملنرا متهم نکنند. همه حق دارند نظراتشان را مطرح ک ينکنند و کس

 يمنطق یرا فراهم کنند که نظرات مختلف مطرح شود؛ آن وقت مردم در فضا طیشرا نیا دیبا یمجاز

 .زنند يو صالح مملکت است رقم م ریخواهند داشت و آن چه را خ یحضور پرشور

 

 

 میمردم هست یرا میتسل ما

هر سبد  که این انیمجلس در گفتگو با مهر با ب دیام ونیتهران و عضو فراکس ندهینما يمازن احمد

 میاظهار داشت: مردم هم حق انتقاد و هم حق انتخاب دارند و ما تسل ،کنند مي نییرا مردم تع يانتخابات

 .میمردم هست یرا

کنم و  يم دایاصالح طلبان به انتخابات ورود پ یگذار استیس يعال یشورا قالب در وی ادامه داد: من

 کنم. يبرسد در همان چارچوب عمل م یا یشورا به هر جمع بند نیا
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دارم مشکالت  دهیدانند عق ياز انتخاب مردم م يهمه مشکالت را ناشکه  يبرخ خالف مازني گفت: بر

 فهیدهند منتخبان مردم به وظ يگذارند و اجازه نم ياست که به انتخاب مردم احترام نم ياز کسان يناش

 ياصالح طلب نیع نیما محترم است و از نظر ما ا یخود عمل کنند. انتخاب مردم هر چه باشد برا

 است.

 

 شیشدن انتخابات موجب افزا یكند/ رقابت یمجالس را بررس تیفیكاهش ك یینگهبان چرا یشورا

 شود میمشاركت مردم 

سطح  دهد يمجلس، گفت: تجربه مجالس اول تا مجلس دهم نشان م دیام ونیعضو فراکس ،يمازن احمد

از پارسال. معدل مجالس در  غیسال در به شکل بوده که سال نیداشته و نوعاً به ا يمجالس نوسانات يفیک

 يرا بررس موضوع نیعلت ا دینگهبان با یشورا نیهر دوره نسبت به دوره قبل کمتر بوده است، بنابرا

 کند.

گفت: سنگ  نیوگو با اعتمادآنال مجلس، در گفت دیام ونیتهران و عضو فراکس ندهینما ،يمازن احمد

نظارت  یها و هیأت یياجرا یها از هیأت رانیا ياسالم یقوه مقننه در نظام جمهور لیتشک یبنا

را  دشانو خو نندیب يحضور در مجلس را م یو توانمند تیدر خود قابل یادی. افراد زشود ميگذاشته 

افراد مردان پارلمان  نیا که این صیاما تشخ ،دانند ميخوب  استمداریگذار خوب، ناظر خوب و س قانون

 نگهبان است. یلمان هستند، بر عهده هیأت نظارت و شوراحضور در پار  تیبا قابل یيها آنو انس

مردم،  ندهیعنوان نما  دانستن خود به ستهیحضور در انتخابات و شا یفرد برا صیادامه داد: تشخ او

هیأت نظارت  ،یيکه در هیأت اجرا ي. کسانخورد يتنها به درد آن فرد م صیتشخ نیمحترم است، اما ا

 دارند. ينقش مهم -ها تیصالح دییتا -جا ایننگهبان هستند در  یو شورا

مجالس از ابتدا تاکنون گفت: تجربه مجالس اول تا  تیفیمجلس با اشاره به روند کاهش ک ندهینما نیا

سال  به شکل بوده که سال نیداشته و نوعاً به ا يمجالس نوسانات يفیسطح ک دهد يمجلس دهم نشان م

کند و به من بر   حتمجلس دهم نارا ندهیعنوان نما  موضوع مرا به نیاز پارسال. البته ممکن است ا غیدر

هم باشم، اما معدل مجالس در هر دوره نسبت به دوره  تر یمجلس نهم قو ندهیاز نما دیبخورد، و شا

 کند. يموضوع را بررس نیعلت ا دینگهبان با یشورا نیقبل کمتر بوده است. بنابرا
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 يجابیا یها يژگیمجلس به و يندگینما تیکه به لحاظ قابل از آن شینگهبان ب یداد: شورا حیتوض يمازن

خود با  يفرد در فالن دوره زندگ نیتوجه کرده است؛ که نکند ا يسلب یها يژگیافراد توجه کند، به و

 شتریب ها ینمنداز توا يارزش یها شاخص يبعض يفالن فرد در ارتباط بوده باشد و گاه ایفالن حزب 

 مطرح بوده است.

امام،  یها شهیو اند يباتقوا و معتقد به مبان ن،یمتد یها ناگفت: از نظر ما هم انتخاب انس چنین هم او

 ياما وقت ،شود ميمحسوب  يارزش یها يژگیاست و جزو و تیحائز اهم يو قانون اساس هیفق  تیوال

نگهبان  ی. اگر شوراسندینو يبداند که قانون را چگونه م دیبا ردیگ يقرار م یگذار قانون گاهیدر جا یفرد

در قوه مقننه خواهد  یشتریب تأثیربنگرد، حتماً  دید نیرا از ا ندگانینما یها يژگیو و ندگانینما تیفیک

 داشت.

گفت:  شود ميمشارکت مردم  شیشدن انتخابات موجب افزا يرقابت که این انیمجلس با ب ندهینما نیا

شدن  يداشته باشد، رقابت تأثیرم در انتخابات در مشارکت و حضور مرد تواند يکه م یگریعامل د

 زهحو کنند ميواقع احساس   مردم به طیشرا نی. در اردیگ ياست که شکل م یيها انتخابات و قطب

 ستیکه قرار ن کنند مياحساس  طیشرا نی. مردم در اشود ميو متحول  ردیگ يقرار م تأثیرقدرت تحت 

 کنند. دایحضور پ توانند يهم م یگریاز افراد در مجلس حاضر باشند و افراد د یفقط تعداد شهیهم

 یها باشد و مردم انتخاب تر عیو دامنه آن وس شتریشدن انتخابات ب يداد: هر چه رقابت حیتوض يمازن

وجود دارد و آن  يصورت آفت نی. البته در اکند يم دایپ شیداشته باشند، طبعاً مشارکت افزا یشتریب

 نیشان و... در ایاقوام و خو ،یا محله ،یا لهیقب ،يموضوع قوم کیشود به  لیرقابت تبد نیا که این

 یها ارزش دارد که گروه يندارد. مشارکت زمان ياما ارزش رود، يمشارکت باال م زانیاگرچه م طیشرا

رقابت  مختلف یها و جناح ياسیس یها احساس کنند در قالب احزاب مختلف، تشکل ياسیمختلف س

را  يرقابت انتخابات طیناظران انتخابات و مسئوالن کشور شرا ،جریان. هرچه مدهند يم انجام یجد

 خواهد گذاشت. یشتریب تأثیرانتخابات پرشور  یتر کنند، در برگزار مناسب

و  يانتخابات پرشور اشاره کرد: احزاب اگر با شاکله حزب یبه نقش احزاب در برگزار چنین هم او

اما ما در کشور حزب به  ابد،ی يم شیکنند، مشارکت افزا يمعرف دایکاند يدرست  و به ندیایب يالتیتشک

 .ردیگ يماز مجموعه احزاب و افراد شکل  یيها ها و جبهه بلکه جناح میکلمه ندار يواقع یمعنا

از خود به مردم نشان  يو درست يگفت: اگر احزاب بتوانند چهره واقع انیمجلس در پا ندهینما نیا

کنند و به  تیشان انصاف را رعا خود را اعالم کنند، در رقابت یرو شیدهند، گزارش عملکرد و افق پ
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گسترده  حضوردر  توانند يحتماً م طیشرا نیاحترام بگذارند، در ا يو قانون اساس يمل تیاصول حاکم

 موثر واقع شوند. يشور انتخابات جادیمردم و ا

 

 از احمد مازنی اصالح طلبان گلستان یشوراحمایت 

مردم  ندهینما ،ياحمد مازن نیاز حجت االسالم والمسلم یا هیانیاصالح طلبان گلستان با انتشار ب یشورا

برای نامزدی در انتخابات دوره یازدهم از حوزه انتخابیه گرگان و  ياسالم یتهران در مجلس شورا

 کرد. تیحما قال آق

 ت:در این بیانیه آمده اس

 شهیاند انیو ب یاصالح گر تیرسالت دارد همواره در جامعه به فعال ياصالح طلب لیاص شهیاند و تفکر

مهم در تحقق توسعه،  یاگر در مقوله انتخابات به عنوان ابزار يحت لیدل نیخود بپردازد. به هم یها

امکانات و  ،يحداقل یدر جامعه چندان مطلوب نباشد، الزم است از فرصت ها يرقابت یفضا طیشرا

 .دینقش نما یفایموجود کشور ا تیبهبود وضع یاستفاده و برا زینابرابر ن طیشرا

 تیدر دوره گذشته مورد رضا ينیکه عوامل متعدد باعث شده است  که عملکرد تقن میدار اذعان

در  یدیو نا ام يرسم ریو غ يرسم یها یها، تنگ نظر تیلذا با آنکه با محدود رد،یشهروندان قرار نگ

بر  چنان هم يتفکر اصالح طلب یبر کارآمد دیاما بر اساس تعهد و تاک میروبه رو شده ا يبدنه اجتماع

 .میدار دیتاک ياسیس یکنشگر

جلسات  یبعد از برگزار استاناصالح طلبان  یرساند: شورا يم يروندان گرامشه استحضار به لذا

حجت االسالم  ،ينامه اصالح طلب ثاقیبه م بندیپا یداهایشاخص ها و استماع نظرات کاند نییمتعدد، تع

ه گرگان و آق قال یشورا در حوزه انتخاب نیمنتخب ا یدایرا به عنوان تنها کاند ياحمد مازن نیوالمسلم

 خواهد کرد. تیحما شانیاز ا يو در انتخابات آت دینما ياعالم م
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 یمازن گلستان از حجت االسالم احمد تیحزب جمهور تیحما

 آمده است: هیانیب نیا در

به اندازه توجه به خواست و نظر مردم به عنوان صاحبان بر حق کشور و انقالب  زیچ چهی امروز

به آن  حیبه طور کامل و صر زین يکه نه فقط امام راحل بلکه قانون اساس يحق ست؛یمهم ن ياسالم

 اشاره کرده است.

 دیتواند و با يم استان ياصالح طلب جریانو خاستگاه  تیگرگان و آق قال به عنوان مرکز هبیانتخا حوزه

بگذارد کما  شیبه نما استانرا در  يو اجتماع ياسیس ،يفرهنگ ،ینقش الگو و سرمشق توسعه اقتصاد

 بوده است. نطوریهم هم نیقبل از ا که این

در  ياالسالم احمد مازن حوزه، با توجه به سوابق درخشان حجت نیا ینامزدها گردی به احترام ضمن لذا

اعالم  شانیخود را از ا تیحما ،يفرهنگ ونیسیمختلف خصوصا در مجلس دهم و کم یها تیمسئول

و  لستانمردم محترم گ یصدا ياسالم یدر مجلس شورا شانیحضور ا میکه مطمئن هست رایز  میدار يم

 نظام خواهد بود. تیتحقق ارکان جمهور ریاز قشرها در مس یاریبس

و قدرشناس منطقه با استعانت از درگاه خداوند متعال با هدف  فیکه مردم شر مداری واثق رجاء لذا

از  زیتوانا، کارآمد، پاکدست و فساد ست ،يو شجاع، متعهد، مردم يدر سطح مل یا ندهیانتخاب نما

از اهداف  يمازنبه حاج آقا احمد  یاهند آمد و با راخو یرا یصندوق ها یمعزر شهدا به پا یخانواده 

 خواهند کرد. تینظام حما تیو اسالم تیجمهور يمقدس و متعال

 

 مازنی از احمد رانیا انیدگرایتول تیجمع تیاعالم حما

از  شیبر ضرورت مشارکت ب دیضمن تاک یا هیانیبا صدور ب رانیا انیدگرایتول تیجمع گلستان شاخه

 یاحزاب عضو شورا ریرو، اعالم کرد در انتخابات مذکور همراه با سا شیمردم در انتخابات پ شیپ

تهران و  يعلف ندهیگلستان، نما ستهیفرزند شا يمازن ، از احمداستانجبهه اصالح طلبان  گزاری سیاست

 خواهد کرد. تیاسبق و توانمند گرگان حما رانیاز مد

سابقه حضور در  ،یبا توجه به برنامه محور بودن و مطالبه گر يحزب آمده است: مازن نیا هیانیب در

 يمناسب نهیگز ،يگلستان، ارتباطات مناسب مل استانگرگان و آق قال و  یها تیمجلس، شناخت از ظرف
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قربان  خیفقدان ش ها سالپس از  تواندیبوده و م کیمنطقه استراتژ نیا ندهینقش به عنوان نما یفایا یبرا

 نقش کند. یفایحوزه ا نیاز ا يمل یا ندهیدر قامت نما ،یقندهار

گرگان و آق قال خواسته با تداوم  بیو نج فیاز مردم شر رانیا انیدگرایتول تیجمع گلستان شاخه

توانمند و توسعه محور،  ،یيبا سابقه اجرا یروهاین نیدوم را از ب نهیبزرگ منشانه خود، گز یهوشمند

 .میمنطقه باش نیا یبرا يچهار سال آت يتفاقات مطلوب طانتخاب تا شاهد رقم خوردن ا

 

از نامزد منتخب حزب در انتخابات  تیگلستان درخصوص حما یحزب كارگزاران سازندگ هیانبی

 قال گرگان و آق یاسالم یمجلس شورا

 نام خدا  به

 گزاری سیاست يعال یشورا يحقوق یاز اعضا يکیشاخه گلستان به عنوان  سازندگي کارگزاران حزب

که  ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمیشورا در  نیا میتصم لیاصالح طلبان گلستان و ذ

 یآقاگرگان و آق قال از جناب  هیگردد در حوزه انتخاب يبرگزار م ۱۳9۸دوم اسفند ماه  خیدر تار

 خواهد کرد. تیحما ياحمد مازن نیاالسالم و المسلم حجت

 میاصلح داشته ا یداهایکاند يبه معرف میچند روز که تصم نیا يکه ط میدانینکته را الزم م نای ذکر

و دلبستگان به  يگوناگون از فرصت طلب یو تهمت ها  فراوان قرار گرفته یها مورد انتقاد و هجمه

تهمت ها و  نیتوجه به ا ياما ب میا دهیطلب را به جان خر اصالح یها يگارشیقدرت  گرفته تا ال

از رد  يناش طیشرا نیسخت و دشوار و در بدتر ریمس نیاحزاب، در ا يذات فهیبنا بر وظ ،يحواش

 .  میدار ياستوار قدم برم ،ياصالح طلب جریانمنتسب به  یداهایگسترده کاند تیصالح

را در  ها آنکه  يبه اهداف دنیرس یاست برا یا لهیبلکه وس ستیهدف ن کیما انتخابات  یبرا .۱

به  های محدودیتجهت با وجود  نیبه هم میدان يو الزم م دیمف رانیو توسعه ا شرفتیپ یراستا

 ياصالح طلب ندیفرآ میمعتقد رایز میگذار يم یوجود آمده و با حداقل نفرات، خود را به را

 باشد.  يدشوار م یریبر و به دور از احساس و مس زمان ،يجیتدر  یندیفرآ

 تیدست شدن حاکم کیاز  یریجلوگ یاست برا یا لهیو انتخابات وس یما صندوق را یبرا .۲

 یتفکر طرهیآغاز س نیمنتقد یصدا دنینشن میچرا که معتقد نیمنتقد یو خاموش شدن صدا
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احساسات و  یجلو میکه بتوان نیا ینظام را هدف قرار داده است. برا تیاست که جمهور

 . میآمد دانیبه م میریرا بگ ينحرافو ا يافراط ياسیس جاناتیه

خود از  طیشرا نیتر از سخت يکیکه در  رانیا زمانیکشور عز تیما موجود یبرا تیو در نها .۳

 انکار دارد .  رقابلیفراوان و غ يتیقرار گرفته است اهم يالملل نیب یها میلحاظ تحر

انکار دارند ما نگران  رقابلینقش غ يخارج یها يدشمن يداخل یها ریکه در کنار سوء تدب ممعتقدی ما

که  ندیچنان صدمه بب رانیدر ا ياسیس تیمشروع يانتخاب یو نهادها يدولت مل فیکه با تضع میآن هست

از مرکز و  زیگر یروین تیو از همه بدتر تقو يخارج یتجاوز ها و تعرض ها شتریب یها میراه بر تحر

 شود.  شتریب رانیا ينیو سرزم يوحدت مل دیتهد

گرگان و آق قال از  هیکرد و در حوزه انتخاب میما در انتخابات شرکت خواه طیشرا نای به توجه با

 کرد چرا که: میخواه تیحما ياالسالم احمد مازن حجت

 ياسیس يزندان کیانقالب به عنوان  یروزیگذشته و در راه پ میشان در رژ يسوابق مبارزات .۱

 گاه سکوت نخواهد کرد.  چیبوده و ه شگامیو مبارزه با ظلم پ یدر راه آزاد شانینشان داد که ا

کشور  دیشه ادیتا معاونت بن استان يرکلیاز مد دیشه ادیدر بن شانیا یيو اجرا يتیریسوابق مد .۲

 دارد. یمناصب ادار ينمودن پلکان يو ط ينشان از پختگ

 رینظ یيها طرحو ارائه  ياسالم یدوره مجلس شورا نیمردم تهران در دهم يندگیسابقه نما .۳

 شیهنرمندان وطرح افزا يطرح نظام جامع رسانه، طرح نظام صنف ما،یقانونمند کردن صدا و س

باشد.  يم شانیا یرفع آن از سو یبرا یریگینشان از شناخت مشکالت و پ رهیوام ازدواج و غ

مطرح در مناسبات  یا ندهیرا نما يمجلس مازن يفرهنگ ونیسیساله در کم کی استیر چنین هم

 ده است . شناسان يمل

 یها گروه انیم يحل تعارضات داخل یکه برا ياست طرح يپارلمان يمل یمبدع گفتگو شانیا .4

 باشد .  يجامعه امروز م ياصل ازین رانیو توسعه ا شرفتیپ یبرا يو همدل يداخل

گرگان  هیاصلح حوزه انتخاب یدایکاند ياحمد مازن نوالمسلمی االسالم حجت شده ذکر موارد به توجه با

 گردد. يم يمعرف زمانیو عز فیشاخه گلستان به مردم شر يحزب کارگزاران سازندگ یآق قال از سو
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 طلبان نامزد منتخب اصالح یاز احمد مازن تیگلستان در حما استان یحزب همبستگ هیانیب

و در تقابل  باشدیم ۵۷ملت با امام در بهمن  ثاقیبزرگ از انقالب و م ينظام انحراف تیجمهور فتضعی

که  دهدینشان م نیسرزم نیکهن ا خیبر چند هزارسال تار یگذر ،شود مي يبا خواست و اراده مردم تلق

و در مقابل هرگونه  تهاستبداد و استعمار را افتخار خود دانس ،يهمواره مبارزه با خودکامگ رانیمردم ا

 داشته اند. یا رتمندانهیغ يستادگیا يشیو آزاداند يسرکوب آزادگ

اصحاب قدرت را در طول  یسواستفاده ها يو برخ ماتیزمانه، نامال یرنج ها بانهیاگر چه نج انیرانای

 يو دفاع از کرامت انسان ياز ظلم و کسب آزادگ یيرها یمبارزه برا ریتحمل کرده اند اما در مس خیتار

که  یبذر ند،شکوهمند وطن به ثبت رسانده ا خیرا در تار يو حقوق مشروح خود صفحات درخشان

 نیدر ا شیسال پ 4۱در  يانحصار طلب ،یکتاتوری)ره( به عنوان رهبر و پرچمدار مبارزه با دينیامام خم

به بار نشاند و حاصل آن  يمردم و توکل به خدا تحت عنوان انقالب اسالم تیکشور با حضور و حما

 یپاسداشت آرمان ها یهااز راه  يکیمراقبت، نظارت و حفاظت دارد،  ازمندیشد ن ياسالم یجمهور

سرنوشت خود دخالت داشته  نییدر تع میکه مستق يبه نوع باشدیانقالب واگذار کردن امور به مردم م

 کار راه ینتر مهم باشدیدر قبال ملت م تیحاکم فیو سالم که جزو وظا يباشند و انتخابات آزاد، رقابت

 جامعه است. يشده در افکار عموم رفتهیپذ

 یشورا میو احترام به تصم يافکار عموم ریتنو ی فهیوظ یگلستان در راستا استان همبستگي حزب لذا

 یجناب آقا یداتوریهمه جانبه و کامل خود را از کاند تی؛ حما استاناصالح طلبان  یگذار استیس

 هیانتخاب هدر حوز ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمیدر  يحجت االسالم احمد مازن

در  شانیبه ا یبا را میو فه فیمردم شر ستا دواریو ام داردیگرگان و آق قال اعالم م یتان هاشهرس

 را شتاب بخشند. استانروند توسعه  ۱۳9۸اسفند  ۲جمعه 

 

 از احمد مازنی شاخه گلستان یاسالم رانیجوانان ا حزبحمایت 

 يبسمه تعال

 گرگان و آق قال هیحوزه انتخاب فیشر مردم
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در دوم اسفندماه  ياسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمیدعوت همگان به حضور در انتخابات  ضمن

 نیا زیبه اطالع مردم عز لهیوس نیمحترم، بد یداهایاحترام به همه کاند یو با ادا يشمس یهجر ۱۳9۸

و  محجت االسال یجناب آقا يمنتخب و اصلح حزب جوانان اسالم یدایکاند رساند،یم هیحوزه انتخاب

احقاق  یمردم محترم تهران از ارکان مجلس در راستا يندگیکه در دوران نما ياحمد مازن نیالمسلم

 خود در سطح کالن پرداخته است. تیمسئول یفایبه ا تیحقوق مردم همواره با شجاعت و جد

از  شانیبه ا یتا ضمن حضور در انتخابات با را شود ميدعوت  طیشرا نیواجد هیاز کل لهینوسیبد 

  زیعز رانیا یسر بلند ی. با آرزوندینما تیاصالحات و عدالت خواه حما جریان

 

دوره انتخابات  نیازدهمینامزد  ،يبازنشسته از حجت االسالم احمد مازن انیاز فرهنگ يجمع تحمای

 گرگان و آق قال     هیاز حوزه انتخاب ياسالم یمجلس شورا

  يبسمه تعال

  میده يم یرا يگلستان، به حجت االسالم احمد مازن استانبازنشسته  انیاز فرهنگ جمعي ما

سال خدمت در  ۳۰در زندان طاغوت به سر برده با تجربه  يو مبارز که مدت يانقالب يروحان نی.. ارایز

 رانات،یو شم یمردم تهران، ر ندهیو با حضور موثر درمجلس دهم به عنوان نما يتیریمد یسطوح باال

و نمونه  جستهچهره بر کیتوان بعنوان  ي. از او مدیمجلس منتخب گرد ينگفره ونیکمس سیبعنوان رئ

 کرد.  ادی یو جهاد يفرهنگ

تواند از حقوق ملت و قشر مظلومان  يم يسابقه درخشان خدمت همراه با صداقت و پاکدست نیبا ا او

امید که مردم  .ندیقرار گرفته اند دفاع نما یمهر يو ب يتوجه يکه همواره مورد ب انیخاصه فرهنگ

شریف گرگان و آق قال با انتخاب اصلح )حجت االسالم والمسلمین احمد مازني( راه را بر گشایش 

 .شاءهلل انهای اقتصادی و سیاسي هموار کنند 

 

 یمازن گرگان از حجه االسالم احمد میمق یها یبادآ یمجمع عل تیاعالم حما

 مالرحی الرحمن اهلل بسم
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در  انیرانیو همه ا میقرار دار ياسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمیانتخابات  برگزاری هاستان در

و نظارت بر امور کشور را  نیتقن گاهیخود چهارسال جا ندگانیهستند تا با انتخاب نما يمعرض آزمون

امر  نیمضاعف در ا زهیکند تا با انگ يهمه ما حکم م ياجتماع تیبه آنان واگذار کنند لذا مسئول

 .میوکالت خود بنشان يماست بر کرس لیرا که عصاره فضا یا ندهیو نما میمشارکت فعال داشته باش

که  ياحمدمازن نیگرگان جناب حجه االسالم والمسلم  میمق یها یاباد ياساس مجمع عل نیا بر

کشور است را به عنوان  يتیریو مد ياسیس ینام آشنا در فضا یکار آزموده، مجرب و چهره ا يتیشخص

 انداختدر صندوق خواهند  شانیخود را به نام ا یدر روز دوم اسفند را شاءهلل انخود انتخاب و  نهیگز

ضمن شرکت در انتخابات به  میکن يدعوت م زیگرگان و آق قال ن هیو از عموم شهروندان حوزه انتخاب

 دهند. یرا يمازن یجناب اقا

 

 در حمایت از احمد مازنی گلستان استان یاسالم یانجمنها هیاتحاد هیانیب

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 با ،استان  ياسالم یانجمنها هیاتحاد رساند يو آق قال م و آگاه شهرستان گرگان  فیشر مردم اطالع به

طلب  اصالحتشکل  نیگذارتر تأثیرعنوان  به استاناصالح طلبان مرکز  ي و خرد جمع میتوجه به تصم

و عملکرد اصالح طلبانه  آن در جهت رشد و  تیفعال وبوده  ياسالم یبه جمهور  بندیکه همواره پا

 داشتهمقدم  يالتیبر منافع تشک را استان يهمواره منافع عموم و ستین دهیپوش يکس بر استانتوسعه 

 است؛

 اصالحو اتحاد و  انسجام  اردوگاه  شهروندان در انتخابات یحد اکثر بار هم در جهت مشارکت نیا

 حضرت حجت االسالم گلستان استان طلباناصالح  یشورا نهیتنهاگز قاطع خود را از تیحما؛ طلبان

معتقد است  که اینبا توجه به  و دارد ياصالحات اعالم م اول نهیبه عنوان گزي احمد مازن خیحاج ش

در شهرستان  اصالح طلب ندهینما ۲خاب و انت خود ياز صددرصد حق قانون ستیبا يشهروندان م

عباس  دیودکتر سي بیهزارجر ينب مهندس انیدوم آقا نهیگز یبرا ند؛یاستفاده نما گرگان و آق قال

 .دینما يم يمعرف ياسالم یانجمنها ی هیاتحاد تیمورد حما یرا به عنوان نامزدهاي نیحس

 باد اصالحات  زندهباد مردم  زنده، اسفند ۲ما  وعده

 گلستان استان ياسالم یانجمنها هیاتحاد
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  یاز جناب حجت االسالم احمد مازن هیبازار سرما فعاالناز  یو درخواست جمع تیحما

و  هیاز بازار سرما تیدر رابطه با حما يضمن تشکر از زحمات جناب مازن هیانیب نیاز ا يبخش در

 رانیفرابورس ا هیمنتظره بازار پا ریو غ بیعج نیحوادث مربوط به قوان: حقوق سهامداران آمده است

 رانیا بورسبازار بزرگ فرا نیارزش سهام سهامدران ا  یدرصد ۵۰ انیکه منجربه ضرر وز 9۸ زییدر پا

مردم چگونه از حقوق سهامداران دفاع نموده اند و  يواقع ندهیبه عنوان نما يبود، نشان داد ،مازن دهیگرد

جهت حل  یاقتصاد سونیمربوطه رساندن و از کم نیمسئول بازار  را به نیا دگانید انیز  یصدا

 آمده است  هیانیب نیاز ا گرید يموضوع بوده اند. در بخش ریگیمشکالت به وجود امده پ

و  هیدر بازار اول ها بانک شتریمشارکت ب نهیدولت  در زم یرود تا با همکار يانتظار م مهازدیمجلس  از

و اختصاص آن  یو منابع نقد ینقد ارانهی عیتجم یها یگذار هیسرما یها صندوق لیسهام، تشک هیثانو

تهاتر  ،ياتیمال یها وضع مشوق قیاز طر يلیتکم يبازنشستگ یصندوق ها لیتشک ،یگذار هیبه سرما

طلبکار از  یاز دولت، انتشار اوراق بهادار توسط شرکت ها يدولت ریغ یها بخشطلب دولت با طلب 

 داشته باشد. یهمکار هیدولت و پرداخت اصل آن توسط دولت با بازار سرما

از جنابعالي  ۱۳9۸بازار سرمایه با مطالعه برنامه اقتصادی جنابعالي در انتخابات دوم اسفند  فعاالنما 

گرگان و  حمایت مي کنیم. امید که با راه یافتن شما و نامزدهای همفکر شرایط اقتصادی کشور و منظقه

 آق قال بهبود یابد. درود بر شما ودرود بر اصالحات

 

 یاحمد مازن خیگرگان و آق قال از خادم الشهدا ش ثارگرانیاز ا یجمع تیماح

 شرح است نیبه ا هیانیب متن

 نیقیرب الشهدا و الصد بسم

 ریشاهد دوشادوش سا ادگارانیاست تا ما  يفرصت ياسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمی انتخابات

 . میخود عمل کن يو انقالب ينید فهیآحاد مردم با شرکت در انتخابات به وظ

حوزه  ینامزدها انیاز م ثارگریاز خانواده معظم شاهد و ا يشده توسط جمع انجام یها يبا بررس 

خدمت به جامعه شاهد و  ها سالرا به پاس  يحجت االسالم مازن یگرگان و آق قال جناب آقا هیانتخاب
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 ۲ رو د دهیبه عنوان منتخب اول برگز ياسالم یدوره حضور در مجلس شورا کیو تجربه  ثارگریا

 یشهدا یخشنود تینوشته و با ن شانیخود را به نام ا یآرا یرا یصندوق ها یاسفند با حضور در پا

 .میزیریانقالب به صندوق آراء م

 

 یمازن احمد گلستان از استانشعبه  انیرانیا ندای حمایت حزب

در  ياسالم یانتخابات مجلس شورا یبرا يمازن احمد از یا هیانیشعبه گلستان در ب انیرانیا یحزب ندا

 .کرد تیگرگان و آق قال حما هیحوزه انتخاب

 .مِیبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ

 «ره »  ينیملت است. امام خم یزان،رایم

 ياخالق مدار،مبتن یِمردم ساالر دبخشیکه نو يانقالب اسالم یروزیسالگرد پ نیکمیچهل و  عهیطل در

و شهادت  ثاریا یجانفزا حهیاز را  ن،مملویزم رانیا یکه فضا یياست و در روزها ينید یبر ارزش ها

از  يکی یرگزارباشد به استقبال ب يم يمانیو اسالم حاج قاسم سل رانیا دیو معطر به عطر سردار شه

 يم،بیرو يم ياسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمیانقالب،انتخابات  خیانتخابات تار نیحساس تر

گلستان،شهر گرگان و آق  استان فیو شر میساز مردم فه خیمشارکت دشمن شکن،معنا دار و تار دیترد

 زیمعظم و ن یرهبر اتیمنواز  یروی، پ يانقالب اسالم دانیامام راحل ،شه یعهد با آرمان ها دیقال تجد

رو ضمن  نیاست،از ا رانیا ياسالم ینظام جمهور هیدر سا ينید یفشردن بر اصل مردم ساالر یپا

همه جانبه  تیگلستان،شهر گرگان و آق قال در انتخابات،حما استاندعوت به مشارکت و حضور مردم 

شان اصالحات و مبدع طرح بزرگوار،چهره متواضع و درخ دی،برادر دو شهاستانخود را از فرزند صادق 

است که  دیم،امینمائ ياعالم م ياحمد مازن خیحاج ش نیحجت االسالم و المسلم ،جنابيمل یگفتگو

 استانمؤثر در توسعه  يگام ياسالم یمتفکر در مجلس شورا تیشخص نیحضور ا يبه فضل اله

 متعهد باشد. يتداوم راه اصالح طلب زیگلستان و منطقه و ن
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 قال  طلبان گرگان و آق نامزد اصالح یاز احمد مازن تیدر حما یمطهر یعل هیانیب

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 سالم با

که  يرساند که جناب حجت االسالم احمد مازن يگرگان و آق قال م هیحوزه انتخاب زیاطالع مردم عز به

داشته  يشده اند، در مجلس دهم کارنامه درخشان ازدهمیدر مجلس  يندگینما یدایدر آن حوزه کاند

 یها تیالشاهد فع کیبوده ام و از نزد يفرهنگ ونیسیدر کم شانیچهار سال همکار ا نبجا ایناند. 

 جهیبه نت یرا بر عهده داشتند بودم که برا يفرهنگ ونیسیکم استیکه ر يسال کیخصوصا در  شانیا

 شانیدر مجلس بود ا شانیدوره اول حضور ا که اینداشتند. با توجه به  تیجد حیرساندن طرح ها و لوا

 ازدهمیکه در مجلس دهم کسب نموده اند در مجلس  یدانم و الزم است از تجربه ا يرا موفق م

قابل  زین يو خارج يداخل استیو س يشتیمع ،یبه مسائل اقتصاد يمازن یاستفاده شود. توجه جناب آقا

از انتخاب  يکی يمازن یجناب آقا دوارمیامبکار برد.  شانیدرباره ا شود ميدال را است. صفت اعت ریتقد

ی مطهر يعلباشد.  هیآن حوزه انتخاب یبخش ها ریگرگان و آق قال و سا فیمردم شر یها

۳۰/۱۱/۱۳9۸ 

 

حضور محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم در گرگان و ایراد سخنرانی در حمایت 

 از مازنی

محمود صادقي نماینده مردم تهران در مجلس دهم با حضور در حوزه انتخابیه گرگان و آق قال از 

 تصمیم شورای اصالح طلبان گرگان در حمایت از حجت االسالم مازني حمایت کرد.

صادقي ضمن گالیه از رد صالحیت های گسترده به سوابق احمد مازني و عملکرد او در مجلس اشاره 

رد حال که مردم گرگان این فرصت را دارند تا نماینده ای مردمي و شجاع در مجلس کرد و تاکید ک

 داشته باشند با رای به احمد مازني این فرصت را قدر بدانند.
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 بخشی از مواضع مازنی در جمع مردم گرگان

 انتخابات پرشور یبر برگزار یمقام معظم رهبر دیدر ارتباط با تاك یمازن  تییتو

کردند. من به سهم  دیتاک ازدهمیامروز بر حضور پر شور مردم انتخابات مجلس  یرهبر معظم مقام

 یاعتراض کنند. به شورا يکردم در زمان قانون هینشد توص دییشان تا تیکه صالح يخودم به دوستان

ها  تفکرکند چرا که حضور همه  يدگیکنم با سعه صدر به اعتراضات رس يم هیتوص زیمحترم نگهبان ن

و  يعبور از مشکالت داخل یکار برا نیتر نهیکند و معتقدم کم هز يو جناح ها انتخابات را پر شور م

 است. یو مشارکت حد اکثر يانتخابات آزاد، رقابت يخارج

 

 كنم یم یریگیپ یگلستان را فراجناح استانمنافع 

گرگان و آق قال  هیاز حوزه انتخاب ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمینامزد  ،يمازن احمد

 یروزیتعامل داشتم در صورت پ انیبا اصولگرا ،يمنافع مل یبرا يکرد: همانگونه که در سطح مل دیتاک

 ها جریانبا همه  املتع قیخودم را هم از طر هیگلستان و حوزه انتخاب استاندر انتخابات، منافع مردم 

 کنم. يم یریگیپ

از افراد  دیبه توسعه با يابیدست یبرا که این انیخود در گرگان با ب یدر جلسه افتتاح ستاد مرکز یو

 ست،ین يجناح و مسئول چیه یافزود: مملکت ارث پدر م،یاستفاده کن ياسیس یتوانمند جناح ها

 از دیو با شود ميمحسوب ن افتهیتوسعه  یها استانتوسعه جزو  یمتاسفانه گلستان در شاخص ها

 .میاده کنفاست شرفتیپ یبرا يو اجتماع يانسان یها هیسرما

کرد:  دیتاک استانموجود  تیبا انتقاد از وضع ۷۰گلستان در دهه  استان سیتاس یریگیپ تهیکم سییر

با  دیگلستان و مازندران با یها استان یآشوراده و مرزها یگرگان، طرح گردشگر جیخل تیوضع

 شوند. فیتکل نییتالش، پشتکار و تعامل تع

را عامل تفرقه و مانع توسعه دانست و خاطرنشان  یيایجغراف یها یبند میو تقس یيگرا تیقوم یو 

هستند که  يرانیشهرستان ها و خواهان مد نیگرگان و آق قال به دنبال توسعه ا هیکرد: مردم حوزه انتخاب

 ور، تالش کنند.کش تیو در نها استانشهرستان،  شرفتیپ یدر راستا هیبه دور از حاش
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فقط  ستم،ین يقدرت چیمن در مجلس ثابت کرده که مرعوب ه يندگیکرد: سابقه چهار سال نما دیتاک یو

 یها هیاز سرما دیکنم. معتقدم با يام عمل م يندگینما فیمردم، به وظا يبانیبه خدا توکل دارم و با پشت

 .میاده کنفاست شرفتیپ یبرا يو اجتماع يانسان

 يو اجتماع ياسیس یزنان در عرصه ها ينیبر نقش آفر دیاز سخنان خود با تاک یگریبخش د در

هم، بلکه دوشادوش  هیبه سا هیاست که زنان و مردان، نه سا نیمن ا يو قانون ياظهارکرد: اعتقاد شرع

 مختلف حضور داشته باشند. یدر عرصه ها دیبا دیگر یک

جز  یاصالح امور و حل مشکالت چاره ا یکرد و گفت: برا دیگفتگو تاک تیدر ادامه بر اهم یو

گفتگو سخن گفتن چهره به چهره است و  قیاز مصاد يکی. میو وفاق ندار يگفتگو، تعامل، همدل

 شرط گفتگو کردن، گوش سپردن به سخنان موافق و مخالف است. نینخست

 ،يکنون یان کرد: در مناظره هاآن مخالف است، خاطرنش يبا مناظره به شکل کنون که این انیبا ب یو

که گمشده انسان هاست و  قتیشنوند، اما در گفتگو، حق يم نیتوه گرانیمناظره توسط د نیطرف

 .شود ميرا نزد خود داشته باشند، کشف  قتیحق نیاز ا يهمگان ممکن است بخش

کند، گفت: من بعد از ورود به  يم شتریدامن زدن به اختالفات، مشکالت مردم را ب که این انیبا ب يمازن

مهم کشور اعم از  یها تینفر از شخص ۵۰راستا با  نیرا مطرح کردم و در ا يمل یمجلس دهم، گفتگو

 اصالح طلب و اصولگرا مذاکره کردم.

اما  میکن يرقابت م دیگر یکبا  ياسیس یکردم که ما در مرزها دیمذاکرات تاک نیا يافزود: در تمام یو

 . میگفتگو کن دیگر یکبا  دیرفع مشکالت مردم با یو برا يدرخصوص منافع مل

کشور،  نیبه مسئول ها آنانتقال مطالبات  یبرا را مجلس دهم مشارکت مردم يفرهنگ ونیسیکم سییر

آن، خشونت و جنگ  یقهر کردن که آن سو يعنیندادن در انتخابات،  یدانست و گفت: را یضرور

 است.

اصالح طلبانه، مانع مداخالت  یبا مشارکت در انتخابات و راه حل ها دیادامه داد: با يزناحمد ما 

 . میشو يداخل هودهیو مشاجرات ب يخارج

 

 



331 
 

 هستم رانیملت ا یرسا ادیهمانند مجلس دهم، فر

گرگان و آق قال،  هیاز حوزه انتخاب ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمینامزد  ،يمازن احمد

مردم گرگان و آق قال را  يمردم تهران درمجلس دهم، مطالبات قانون يندگیکرد: همانند دوره نما دیتاک

احقاق حقوقشان  یبرا رانیملت ا یادرسایکنم و فر يم یریگیپ ازدهمیو پشتکار درمجلس  تیبا جد

 هستم.

گلستان افزود: در مجلس دهم من  ناستاشاخه جوانان احزاب اصالح طلب  ندگانینما داریدر د یو

و  يامور داخل ونیسیکم بیبه تصو ندگانینما یامضا ۷۰با ها را  یيمایطرح اجتماعات و راهپ

راه  یدر قالب آن فضا برا که مایصدا و س سازمانمجلس رساندم، طرح قانونمند کردن اداره  یشوراها

کنم بعد از  يمجلس است که تالش م ، جزو عملکرد من درشود ميفراهم  يخصوص یشبکه ها یدازان

 انتخابات به صحن مجلس برسد.

 گریده ها طرح د یرسانه و امضا يقانون نظام صنف بیبه تصو ازدهمیمجلس  يفرهنگ ونیسیکم سییر

گذشته از تمام توان خودم  چون هممجلس اشاره و اظهارکرد: من  ندگانینما ریدر مجلس با تعامل سا

 کنم. ياستفاده م رانیت بر عملکرد مدو نظار یقانونگذار یبرا

 يجانیالر يآمل یاشاره و خاطرنشان کرد: در دوره آقا قانون دارایي مقاماتبه  چنین هم ياحمد مازن 

ماه گذشت و ابالغ  نیمدت شش ماه ابالغ شود، اما چند يقانون مربوطه ط یينامه اجرا نییمقرر شد آ

 و ابالغ شد. نیتدو يسییر یدر دوره آقا تیکردم و در نها یریگیبنده پ که ایننشد تا 

 ندگانینما یآرا تیقانون شفاف بیآزاد به اطالعات و تصو يقانون دسترس بیبه نقش خود در تصو یو

درصدد  ندگانینما یآرا تیبا استفاده از قانون شفاف ندهیاز دوستان نما ياشاره کرد و گفت: برخ

استقبال  نونقا نیهمکاران اصالح طلبم از ا ریاصالح طلب بودند، اما بنده و سا ندگانینما تیردصالح

 .میاعالم کرد FATF چون هم يو با شهامت نظرات خود را در مورد موضوعات مهم میکرد

را  نهیهز نیشتریدارد و ب سمینقش را در مبارزه با ترور نیشتریب رانیا ياسالم یجمهور ،یگفته و به

مشکالت را از سر  نیا CFT بیبا تصو دیاست؛ لذا با سمیاز ترور تیپرداخته است، اما متهم به حما

 . میراه بردار
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 تهران هیادامه داد: من در حوزه انتخاب ياسالم یدوره مجلس شورا نیمردم تهران در دهم ندهینما

را به طور مستمر  يمردم یت هاگانه مالقا پنج یمشاوران و اتاق فکر دارم و در شهرستان ها یشورا

 دهم.  يادامه م

ما بودند، ارتباط  يکرد: متاسفانه بعد از انتخابات مجلس دهم، اصالح طلبان که حام دیتاک يمازن احمد

مختلف از ما انتقاد هم داشتند،  یقطع کردند و بعد در جاها دیام ونیفراکس ندگانینمابا خود را 

 استاناصالح طلبان  گزاری سیاست یشورا ازدهم،یدر انتخابات مجلس  یروزیپس از پ دوارمیام

 ، به من کمک کنند.استانکمک به توسعه  یگلستان برا

از تهران به گرگان و آق قال اشاره و  هیحوزه انتخاب رییاز سخنان خود، به تغ یگریدر بخش د یو

دادم،  رییام را به گرگان و آق قال تغ هی، حوزه انتخاباستاناظهارکرد: من به دعوت احزاب اصالح طلب 

 ابد،ی يم شیافزا مگلستان معتقد بودند با انتقال من از تهران، مشارکت مرد استاناحزاب اصالح طلب 

 رییام را تغ هیمشارکت مردم در انتخابات و به نفع جناح اصالح طلب، حوزه انتخاب شیافزا یبرا نیبنابرا

 دادم.

 مردم در گرگان و آق قال فراهم است یمشاركت حداكثر طیشرا

گرگان و آق قال  هیاز حوزه انتخاب ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمینامزد  ،يمازن احمد

مردم  یمشارکت حداکثر طیو بانوان، شرا يو سن عهیاصالح طلب، اقوام، ش یکرد: حضور نامزدها دیتاک

 را فراهم کرده است. هیحوزه انتخاب نیدر ا

تکثر  لیبه دل زیدوره ن نیشهرستان گرگان افزود: در ا یدر جمع هوارادان خود در ستاد مرکز یو

 هیحوزه انتخاب ژهیبه و استانمردم در  یمشارکت حداکثر طیمختلف، شرا قینامزدها و حضور سال

 گرگان و آق قال فراهم است.

زادگاهش عنوان و خاطرنشان   استانرقابت ها را خدمت به مردم  نیهدف خود از حضور در ا يمازن

 یا سهیک ستم،ین يقدرت چیمردم تهران در مجلس ثابت کردم که مرعوب ه يندگیکرد: در چهار سال نما

 ندارم. ازین ریخودم ندوختم و به صاحبان زر و زور و تزو یبرا

نهاد  نیشهدا در طول سال ها خدمت در ا یبا اشاره به خاطرات خوش خدمت به خانواده ها يمازن

منطقه را داشته و در  نیخدمت به مردم ا قیرا از دهه شصت که توف استاناز بزرگان  یاریادامه داد: بس

 شناسم. يبودم، م یقندهار دیکنار شه
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 يفکر کن افزود: ما م یو منطقه ا شیندیب يمردم تهران در مجلس دهم با اشاره به شعار جهان ندهینما

 .میتوسعه کشور و شهرمان، برنامه داشته باش یبرا ،يتعامالت جهان نیدر ع میتوان

 یاست که پا نیشود و درخواست من ا استانحضور بنده باعث پرشور تر شدن انتخابات  دوارمیام

 نباشد. يشما احمد مازن یاگر رأ يحت دیحضور داشته باش یرأ یصندوق ها

خدمت به  قیو اگر توف کنم ميتخار شهدا و جانبازان بودم اف یمدت ها در خدمت خانواده ها که این از

 انیشفاف ب شهیو موضع اصالح طلبانه خود که آن را هم ریکنم در مس دایمردم گرگان و آق قال را پ

 برداشت. میقدم خواه استانتوسعه  یافراد برا گرید یکرده ام و با همکار

آن را نسبت به  یها يو عقب ماندگ میخود برسان يواقع گاهیگلستان را به جا استان دیگام با نیاول در

 .میها جبران کن استان گرید

 

 كارآمد دارند یطلبان جوانان مومن انقالب اصالح

گرگان و آق قال با  هیاز حوزه انتخاب ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمینامزد  ،يمازن احمد

کارآمد گفت: برخالف  يدر خصوص انتخاب جوانان مومن انقالب یمقام معظم رهبر شیاشاره به فرما

طلبان هم،  حاصال نیدانند، معتقدم که در ب يم انیشاخص ها را مختص اصولگرا نیها که ا ينظر بعض

 ها وجود دارند. يژگیو نیبا ا یادیز یروهاین

 ياصل یها هیسرما دیواقع در غرب شهرستان گرگان افزود: نبا درآبادیح یدر جمع مردم روستا یو

 .میکشور را مصادره به مطلوب کن

و  زیحاصلخ یکشاورز یها نیگلستان زم استان که این انیاز سخنان خود با ب یگریدر بخش د یو

من  که اینبر  ياسالم )ص( مبن يگرام امبریاز پ ثیحد نیا کریفراوان توسعه دارد با ذ یها تیظرف

 یرویو ن هیگلستان، آب، خاک، سرما استانکرد: در  دینگرانم، تاک ریاز سوءتدب زیاز چ شتریشما ب یبرا

 .شود مياستفاده ن یها تیظرف نیاز ا تیریسوء مد لیاما به دل م،یدار یادیز ستهیشا يانسان

از سخنان خود با انتقاد از  یگریدر بخش د ياسالم یدوره مجلس شورا نیمردم تهران در دهم ندهینما

 ینوع، افراد کی م،یگفت: ما دو نوع شهادت دار ازدهمیگسترده در انتخابات مجلس  یها تیردصالح

را از  دهستند که شهادت گونه در راه خدمت به مردم جان خو يبیو هزارجر یقندهار دانیمانند شه
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 يگسترده از ادامه راه خدمت رسان یها تیهستند که با ردصالح یافراد گر،یدهند و نوع د يدست م

 شوند. يمحروم م

کنند،  يم نیتوه بانوان هنرمندبه  يامن دارند که در رسانه مل هیاز افراد آنقدر حاش يافزود: بعض يمازن

 دهند. يرا نم ياجازه حضور در مجامع عموم يخاتم دمحمدیاما به س

را  ختهیفره یانسان ها دنید یيکنند توانا يم جادیا تیمحدود يخاتم یبرا کهیکسان ،یگفته و به

 ندارند.

گرگان و آق قال ادامه داد: همان  هیاز حوزه انتخاب ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمی نامزد

 تیو حما یو« تکرار»با  94و  9۲ یکنند در انتخابات ها يم جادیا تیمحدود يخاتم یکه برا یيها

 او مواجه شدند. تیمورد حما ستیمردم از ل

 یجمهور استیدوره ر نیازدهمیدر انتخابات  ۱۳9۲را سال  يوم هاشمخاطرنشان کرد: مرح يمازن

 دادند. یاو را تیکردند، اما مردم به نامزد مورد حما تیردصالح

 

 خود كنند یاحساس خال در زندگ دینبا بازنشستگان

گرگان و آق قال  هیاز حوزه انتخاب ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمینامزد  ،يمازن احمد

 خود احساس خال کنند. يدر زندگ دیکرد: بازنشستگان نبا دیتاک

 دیبا نیبازنشستگان و شاغل يافتیگلستان افزود: فاصله در استان ثارگریبا بازنشستگان ا داریدر د یو

 کنند. يباشد که بازنشستگان بتوانند با آبرو زندگ یدرحد

دکتر  قیخاطرنشان کرد: من از طر ياسالم یابات مجلس شورادوره انتخ نیمردم تهران در دهم ندهینما

رفع مشکالت  یحقوق بازنشستگان بودم و در فصل بودجه سال گذشته برا ریگیبار پ نینوبخت چند

 .دادم هایيشنهادیپ ها آن

کرد و اظهارداشت: من  دیاز سخنان خود بر لزوم توجه به مشکالت جوانان تاک یگریدر بخش د يمازن

 دغدغه رفع مشکالت مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان را دارم.

را  يندارند سن بازنشستگ لیاز افراد تما يداران کشور هستند، متاسفانه برخ ندهیجوانان آ ،یگفته و به

 درک کنند.
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ت معلمان، عز تیکرد و رعا دیزنان و حفظ کرامت هنرمندان تاک یپرنشاط برا یفضا جادیبر ا یو

 خود دانست. یدغدغه ها گریمسلح و احترام کشاورزان را د یروهاین یسربلند

 

 دهم یم لیگلستان تشک استانمتناظر مجلس را در  یها ونیسیكم

گرگان و آق قال  هیاز حوزه انتخاب ياسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیازدهمینامزد  ،يمازن احمد

، استاناز نظرات نخبگان و صاحب نظران  یریبا مردم و بهره گ شتریارتباط ب یبرقرار یوعده داد که برا

 دهد. لیخود تشک هیه انتخابزمتناظر مجلس را در حو یها ونیسیکم

ها، طرح ها  ونیسیکم نیا یگرگان و آق قال افزود: با راه انداز هیحوزه انتخاب انیبا فرهنگ داریدر د یو

 يقوم ،ياسیس یها یبند میدهم و بدور از تقس يقرار م استانکارشناسان  اریمجلس را در اخت حیو لوا

 کنم.  يماستفاده  حیطرح ها و لوا دییتا ایرد و  یبرا ها آناز نظرات  یيایو جغراف

 یکار ياسیس گریکه د میرا برداشته، ما انقالب کرد یا لهیو قب يقوم یکرد: اسالم مرزها حیتصر يمازن

 .مینداشته باش یا لهیو قب يقوم یو رفتارها

 میکرد و گفت: اگر انتظار دار دیتاک انیاز سخنان خود بر رفع مشکالت فرهنگ یگریدر بخش د یو

 . میرا هم رفع کن ها آن يشتیمع یدغدغه ها دیخود عمل کنند با فیبه وظا انیفرهنگ

در جوامع موفق، حقوق معلمان و اصحاب فرهنگ و هنر از وزرا و مسئوالن ارشد کشور  ،یگفته و به

 است. شتریب
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 نتیجه انتخابات 

 معادالت انتخابات رییدر گرگان و تغ یحضور احمد مازن

و  دیو ابر و باد و مه و خورش دیرس انیبه پا شیها بیفراز و نش یبا همه  9۸دوم اسفند  انتخابات

 انیشود. اصولگرا چیپنج ه انیاصولگرا یباخته  چیچهار ه یبار نگذارند باز نیفلک در کار شدند که ا

منتخبان ملت  بهرا فعال کردند و از هر گونه هجمه  بیتوپخانه تخر 94هفتم اسفند  یاز همان فردا

 فروگذار نکردند.

 فیدر درون ط يها توسط تندروها و دلواپسان؛ از سال گذشته برخ بیتخر نیکنار موج سنگ در

 میانتخابات را تحر تیکه در صورت رد صالح دندینگهبان خط و نشان کش یشورا یاصالحات برا

 فیاز ط یيگسترده صورت گرفت؛ هر چند چهره ها تیاتفاق افتاد و رد صالح نیخواهند کرد. ا

در  یگذار تأثیر یکه چهره ها ها نانگهبان عبور کنند اما هم یبودند از سد شورا انستهاصالحات تو

کردند و در واقع بدون اعالم  یخوددار ستیاصالح طلبان هستند از ارائه ل گزاری سیاست یشورا

 کردند. میانتخابات را تحر م،یتحر

از رد  يمجلس هفتم شد. اصالح طلبان شاک هیو اصالحات شب ازدهمیانتخابات مجلس  قصه

اصولگرا قرار  فیاز ط یدیجد یچهره ها اریکردند تا مجلس در اخت میانتخابات را تحر ها تیصالح

 .ردیگ

 ها سالتکرار شد و در همان  زین ياسالم یاتفاق در انتخابات ادوار هشتم و نهم مجلس شورا نیا

 در کشور یدیجد ياسیسبب شد تا نظم س زیو اتفاقات پس از آن ن ۸۸ یجمهور استیانتخابات ر

 .ردیشکل بگ

 استیمعتدل به ائتالف برسند و در انتخابات ر انیبا اصولگرا 9۲اصالح طلبان توانستند در سال  اما

برسند.  یروزیدوازدهم به پ یجمهور استیشهر پنجم و ر یمجلس دهم، شورا ازدهم،ی یجمهور

کنند که  يطراح یدیجد یباز انیاصولگرا طیف تندرویسبب شد تا  ياپیپ ی. شکست هاچیچهار ه

 اعتبار شدن مجلس و قهر ملت باشد.  يآن ب جهینت

 رییاصالح طلبان سبب شد تا معادالت تغ يدر کنار عدم ارائه فهرست انتخابات ریاخ یها سال حوادث

شاخص اصالح طلب  یاز چهره ها يکیگرگان و آق قال با حضور  هیمعادالت در حوزه انتخاب نیکند. ا

 کرد. اجماع اصالحات رقم خورد. رییتغ گرید یتهران به گونه ا يفعل ندهیو نما
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 لتریکه از ف ياحمد مازن يعنیشاخص مجلس دهم  یاز چهره ها يکی ازدهمیانتخابات مجلس  در

از تهران به گرگان را گرفت.  هیحوزه انتخاب رییبه تغ میتصم 9۰ قهینگهبان عبور کرده بود در دق یشورا

 نیا رد ياسیس جریان نیوت اصالح طلبان گرگان گرفته شد مسبب اتحاد اکه پس از دع میتصم نیا

در انتخابات  فیط نیرا به عنوان تک نامزد ا يگشت و جبهه اصالحات گرگان مازن هیحوزه انتخاب

 کرد. يمعرف ازدهمیمجلس 

 یو چهره ها دیخود در گرگان سبب شد اجماع اصالح طلبان به وجود آ یهفته ا کیدر زمان  يمازن

اصالح  یتنها حضور جد دیشا تیحما نیاز او پرداختند؛ ا تیشاخص و احزاب اصالح طلب به حما

 حاضره در انتخابات فعاالنشهرها  ری. اصالح طلبان گرگان بر خالف سادیطلبان در کل کشور به شمار آ

 .ندیآ يم دانیاصالحات در صحنه باشد خالصانه به م یها نادر تراز آرم یشدند و نشان دادند اگر نامزد

 نهیمطلوب دانست چرا که او متحمل هز شود ميدر مدت کوتاه حضور در گرگان را  ياحمد مازن یرا

 از او نداشت.  زین يآمد چشم داشت دانیاز او به م تیحما ینشد و هر آن کس که برا يهنگفت مال یها

خالص اصالح طلبانه بود  یاو را یکه را دیرس یجمع بند نین به اتوا يم ياحمد مازن یآرا لیتحل در

 يکه به مازن یچون اغلب افراد شد ينم ختهیر ياو به سبد کس یتوان گفت را يم نیقیو به قطع و 

 به عدم مشارکت داشتند. میدادند قبل از آمدن او به گرگان تصم یرا

 ياصالح طلب یها ناانتخابات وارد کند و در سقف آرم دانیرا به م يمیتحر ۱۲.۰۰۰توانست  يمازن

اذعان  دیشد اما با دهیاو کمتر شن یصدا دیمهلت کوتاه شا نیمطالبات مردم را مطرح کند. هر چند در ا

ملت روانه  خانهاز مردم از انتخابات قهر کرده بودند و اگر آن هجمه ها به  يکرد که بخش قابل توجه

و  یمانند مطهر يمردم یعوامل چهره ها نیافتاد و در کنار ا ياز اعتبار نم شد و مجلس نزد مردم ينم

 . افتندی يتندرو ها به مجلس راه م یو ... به جا يصادق ،یمطهر ،يشدند امروز مازن يحذف نم يصادق

عملکرد خود در  يو با بازخوان ابدیاصالح طلبان گلستان تداوم  نیکه وحدت بدست آمده در ب دیام

و  يکنند تا بتوانند با بازگرداندن اعتماد عموم يمناسب طراح ينقشه راه ندهیآ یبرا ریاخ یها سال

 شاءهلل انباشند.  يمل یساز گفتگو نهیزم يمل يبه آشت يقهر مل لیتبد

انتخابات مجلس یازدهم از حیث میزان مشارکت مردم انتخاباتي قابل تامل و در نقطه مقابل میزان 

مشارکت در انتخابات مجلس دهم است. هر چه انتخابات مجلس دهم پر شور بود انتخابات مجلس 

در  اصالح طلبان مبني بر عدم ارائه لیست گزاری سیاستیازدهم بسیار سرد برگزار شد. تصمیم شورای 
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 ها استاناعتراض به رد صالحیت های گسترده بر سردی انتخابات و کاهش مشارکت مردم موثر بود اما 

که اصالح طلبان در صورت وجود کاندیدا مي توانند  کردرا ملزم به رعایت این تصمیم نکرد و اعالم 

ني به حمایت از او مشارکت فعال در انتخابات داشته باشند. حوزه انتخابیه گرگان به دلیل حضور ماز

پرداخت اما نتیجه انتخابات همانند سرنوشت اکثر اصالح طلباني شد که از فیلتر شورای نگهبان عبور 

ه اش ضمن تبریک به منتخبان ملت به دو عامل تحریم و تخریب اشاره کرد یکرده بودند. مازني در بیان

ها نکنند و دائما بر  در صندوق یختن راحضور خود را محدود به انتخابات و اندا خواست تااز مردم و  

خدمت به  یبرا فهیکه به حکم وظ طور همان زیبنده ن و تاکید کرد: خود نظارت کنند ندگانیعملکرد نما

 . راه خواهم ماند نیدر ا دوارانهیمردم به صحنه آمدم، ام

 

 گرگان و آق قال در ارتباط با انتخابات دوم اسفند هینامزد حوزه انتخاب یاحمد مازن  امیپ

  میالرح الرحمن اهلل بسم

 گرگان و آق قال هیحوزه انتخاب فیو شر زیعز مردم

 یباور به مردم ساالر يبه معن ياسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمیشما در عرصه انتخابات  حضور

است؛  يو رسم يقانون ینهادها قیسرنوشت و اصالح امور از طر رییمردم در تغ گاهیو نقش و جا ينید

 یرا برا نبجا ایناز همه شما که در انتخابات شرکت کرده و  لهیوس نیبد دارم. يحضور را پاس م نیا

در گرگان و  نبجا این یستادها یاعضا د،یداده ا یداده و به من را صیتشخ شیاز حقوق خو انتیص

 کیکنم و به منتخبان ملت تبر يم يگلستان تشکر و قدردان استاناصالح طلبان  یشورا ژهیآق قال به و

 .میگو يم

 نهیو نظارت که زم یياجرا یها انتخابات اعم از هیأت  یدست اندرکاران برگزار ياز تمام چنین هم

دوره از انتخابات  نیدر ا چه آن کنم. يم يتشکر و قدردان مانهیانتخابات را فراهم کرده اند صم یبرگزار

 يبود که در زمان ها جریان يبرخ یشده از سو يدهسازمان بیو تخر میاست دو عامل تحر تیحائز اهم

که به واسطه انتخاب مردم به خانه ملت راه  يکسان از خواهم کرد. حیمردم تشر یابعاد آن را برا گرید

ها در حوزه   تیرفع محروم یدر راستابه مردم خدمت کنند و  ياسیم فارغ از تعلقات سخواه مي افتندی

 بکوشند. هیانتخاب
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در صندوقها نکنند و  یم حضور خود را محدود به انتخابات و انداختن راخواه مياز مردم  انیپا در

خدمت به  یبرا فهیکه به حکم وظ طور همان زیخود نظارت کنند؛ بنده ن ندگانیدائما بر عملکرد نما

 راه خواهم ماند. نیدر ا دوارانهیمردم به صحنه آمدم، ام

 يمازن احمد
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 پنجم بخش

 ریتصاو
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 صحن علنی
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 کمیسیون فرهنگي
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  فراکسیون امید
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 دیدار مردمي

 

 

 بوسه بر دستان پدر شهید
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 دیدار و گفتگو با اهالي فرهنگ

 

 با احمد مازني و جمعي از اعضای کمیسیون فرهنگي تئاتر دیدار گفتگوی جمعي از هنرمندان

 

 



352 
 

 

 

 

 

 مازني و کیانوش عیاری کارگردان فیلم خانه پدری احمد دیدار
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 حوزه انتخابیه گرگان و آق قال |تصاویر انتخابات مجلس یازدهم 

 

 دیدار و گفتگو با اعضای حزب ندای ایرانیان شعبه گلستان
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 هواداران خود در شهر گرگانحضور مازنی در جمع 

 

 سخنرانی محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم در جمع هواداران مازنی
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 سخنرانی مازنی در جمع اعضای ستاد انتخاباتی
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 عکس یادگاری نمایندگان مجلس شورای اسالمي در آخرین روز مجلس دهم
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 ششم بخش

 اسناد 
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