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وقتییکعکسنمایندهایرالومیدهد
ميالد علوي يك فعال رسانه اي طي توئيتي با انتشار 
تصاويري از نوشته هاي روي ميز نماينده مجلس در 
جلسه رأي اعتماد به وزرا، نوشت: نوشته هاي روي 
ميز نماينده اي بود كه گفته بود، مگر قحط الرجال 
است كه بايد وزير از يك وزارتخانه به وزارتخانه ديگر برود. روي كاغذ روي 
ميز اين نماينده هنگام صحبت در مجلس كه توسط عكاسان گرفته شده 
آمده است: »مصاحبه مخالفت شما با ايش��ان در صحن در حال پخش 

است، اشاره نفرماييد. لطفاً اسم منم ببر«.
...........................................................................................................................

درسقناعتازولنجک
محمد صالح مفتاح يك فعال رسانه اي طي توئيتي در واكنش به نوشته 
عبدالرض��ا داوري درباره قناعت و عدالت علوي، نوش��ت: مورد داريم تو 
همين توئيتر يارو مس��ئول بوده و در دوران مس��ئوليتش حسابي گل 
كاشته و از الهيه درس قناعت و زهد و عدالت علوي مي دهد. براي فرقه 
ولنجك نشين رپرتاژ مي نويسد و اس��الم علوي را ترويج مي كند. همين 

قدر تباه و پر تناقض. 
...........................................................................................................................

مژدگانيكهگربهعابدشد!
يك فعال فضاي مجازي طي توئيتي درباره هتاكي برخي از خبرنگاران 
اصالح طلب به امام حس��ين )ع( و ديدار رئيس دول��ت اصالحات با يك 

مرجع تقليد نوشت: مژدگاني كه گربه عابد شد. 
كم مونده روزنامه چي هاي اصالح طلب كه در رزومه كاريشان از تخطئه مبني 
ديني تا توهين به مقدسات و تخريب هر روزه مرجعيت سابقه و يد طوالني 
دارند، شرحي هم به عروه الوثقي هم بزنند. بشماريد كه ظرف همين دو سه 

ماهه چند توهين مستقيم فقط به امام حسين )ع( كرديد. 
...........................................................................................................................

روایتقاليبافازراهپيمایيباشکوهاربعين
محمدباقر قاليباف عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و شهردار اسبق تهران كه در مراس��م اربعين شركت 
كرده با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود به دليل 
عاشقانه گردهمايي مردم در راهپيمايي اربعين اشاره 
كرد. قاليباف در اينستاگرام نوشت: »عشق حس��ين، همه ما را دور هم 
جمع كرده اس��ت. اينجا همه چيز مردمي است، مردم در خدمت مردم 
هستند. حسين)ع( حكمران دل هاست و همه فارغ از جايگاه و مليت و 
سن و جنس، عازم به سوي او هستند. چيزي كه در زيارت اربعين همه 
جا به چشم مي آيد و جز پشت پرده اشك بر حسين)ع( ناپديد نمي شود، 
فوج فوج مردمي هستند كه از هر مليت و طبقه و سني براي عرض ارادت، 
براي اعالم بيعت و  لبيك به نداي حس��ين)ع( ب��ه راه افتاده اند. عده اي 
ماحصل يك س��ال فعاليت ش��ان را كنار گذاش��ته اند براي پذيرايي از 
زوارالحسين، عده بي شماري هم از جاهاي مختلف دنيا، از خانه و زندگي 
روزمره كنده اند و  به جاده زده اند تا قلب شان در جوار حسين)ع( آرامش 

بگيرد و قوتي بگيرند براي يك سال حسيني زيستن.«

انتقادپورمختارازمسكوتماندن
طرحتفحصازسفرهايخارجينمايندگان
نمایندهمردمكبودرآهنگازمسکوتماندنبررسيیکطرحتحقيق
وتفحصدرمجلسشوراياسالميازسويهيئترئيسهانتقادكرد.
محمدعلي پورمختار، در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه طرح تحقيق و 
تفحص از سفرهاي خارجي نمايندگان سال گذشته با شش امضا تقديم 
هيئت رئيسه مجلس شده است، گفت: متأس��فانه تاكنون اين طرح به 
كميسيون مربوط ارجاع نشده و در دستوركار مجلس قرار نگرفته است. 
وي با بيان اينكه طراح��ان اين طرح در مورد برخي س��فرهاي خارجي 
نمايندگان انتقاد دارند، افزود: طراحان معتقدند اين طرح حتماً بايد در 
مجلس بررسي و هزينه سفرهاي خارجي نمايندگان شفاف شود. نماينده 
مردم كبودرآهنگ در مجلس ضمن انتقاد از هيئت رئيسه پارلمان براي 
مس��كوت و معطل گذاش��تن اين طرح تفحص، اظهار داشت: براساس 
پيگيري هاي بنده، هيئت رئيسه دليل خاصي براي معطل گذاشتن اين 
تفحص مطرح نمي كند. پورمختار با تأكيد بر اينكه هيئت رئيسه قوه مقننه 
هيچ توجيهي براي عدم ارجاع اين طرح تفحص به كميس��يون مربوط و 
در دستوركار قرار دادن آن در صحن علني مجلس مطرح نمي كند، افزود: 
مباحثي مطرح مي ش��ود كه طراحان از اين تفحص منصرف شده  اند كه 
به هيچ وجه چنين چيزي صحت ندارد و بنده به  جد پيگير اين تفحص 
هس��تم. عضو كميس��يون قضايي مجلس با بيان اينكه قرار است در اين 
تفحص سفر هاي خارجي نمايندگان دوره های نهم و دهم پارلمان ارزيابي 
شود، تصريح كرد: دستيابي به آمار سفر نمايندگان، دستاورد هاي سفر ها، 
ضرورت، تعداد اين س��فرها، داليل و ميزان هزينه هاي اين سفر ها براي 

مجلس و كشور از جمله محور هاي اين طرح تفحص است. 
...........................................................................................................................

دبيرستادحقوقبشر:
بيشازحدبهتوافقاتبينالمللياعتمادكرديم
دبيرس�تادحقوقبش�ربابي�اناینک�هتحریمه�انميتواندملت
ای�رانرامتوق�فكند،گف�ت:متأس�فانهدرچندس�الگذش�ته
بي�شازح�دب�هتوافق�اتبينالملل�ياعتم�ادش�دهاس�ت.
به گزارش رسا، محمدجواد الريجاني در حاش��يه ديدار عبدالبصير انور 
وزير دادگستري كشور افغانستان در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر 
ادعا هاي امريكا در زمينه هاي حقوق بشري و تحريم هاي اعمال شده عليه 
ايران گفت: دولت امريكا با ركورد كاري كه دارد اصالً صالحيت ندارد راجع 
به مباحث حقوق بشري صحبت كند. دبير ستاد حقوق بشر افزود: امريكا 
يكي از كريه ترين كارنامه هاي حقوق بشري را در بين كشور هاي جهان 
دارد، لذا بايد از كشور خودشان كه اين حجم از تبعيض و نژادپرستي كه در 
آنجا وجود دارد، شروع كنيم. حجم توهيني كه به زنان صورت مي گيرد به 
خصوص توسط شخص رئيس جمهور و همكارانشان تا برسد به جناياتي كه 
اينها در جا هاي ديگر مرتكب مي شوند از جمله اين مسائل است. الريجاني 
خاطرنشان كرد: تحريم هايي كه امريكا عليه ايران اعمال مي كند اكنون در 
حال اجرا شدن است و ربطي به ۱۳ آبان ندارد و به دليل اينكه ۱۳آبان روز 
موفقي بوده و به معناي روز مبارزه با استكبار جهاني است، از اين موضوع 
ناراحت هستند. دبير ستاد حقوق بشر بيان كرد: اين تحريم ها صرف نظر از 

تحريم دارو و جهات انسان دوستانه، خالف موازين حقوق بشر است. 
الريجاني افزود: شايد ما اين چهار پنج سال گذشته هم مقداري اعتماد 
بيش از حد به توافقات بين المللي كرديم، البته به امضاي امريكا هيچ وقت 
اعتماد نداشته ايم، ولي چند كش��ور ديگر با آنها همصدا شدند و گفتيم 
شايد بشود به آنها اعتماد كرد اما حاال به اين نتيجه رسيده ايم كه هيچ يك 
از اين وعده ها قابل قبول نيست، لذا ملت ما با دست و توان خود و امكاناتي 

كه دارد يكي از قوي ترين كشور هاي منطقه بوده و خواهد بود.

پياده روي مردمي، غيردولتي و خودجوش اربعين 
حس��يني حاكميت هاي سياسي و رس��انه هايي را 
كه با اسالم و انقالب اسالمي مخالف هستند دچار 
سردرگمي كرده و باترقي چشمگير شكوه و عظمت 
هرساله راهپيمايي زائران حرم سيدالشهدا)ع( اين 
سردرگمي افزايش محسوسي داشته است، به طوری 
كه رسانه هاي فارسي زبان وابسته به ملكه انگليس در 
كنار ساير رسانه هاي ضدانقالب طي روزهاي اخير 
با يك بالتكليفي مشهود براي چگونگي پرداختن به 
بزرگ ترين قيام تاريخ بش��ريت مواجهند؛ از يكسو 
پرداختن به قيام چندميليوني اربعين حسيني را با 
سياست هاي حاكم بر دولت انگليس )غرب( و خط  
مشی خود در تناقض آشكار مي دانند و از سوي ديگر 
تحت فشار مخاطبان خود براي سانسور اين واقعه 
عظيم بشري قرار گرفته اند و می دانند چشم پوشي 
از اين رخداد تحسين برانگيز، سطح حرفه اي گري 
و عيار رسانه اي آنها را با تنزل جدي روبه رو مي كند. 
همين مس��ئله باعث ش��ده آنها تصاوي��ر مخدوش و 
گزينش ش��ده اي از واقعه عظيم كرب��ال را پيش روي 
مخاطب قرار داده و در برنامه ه��اي گفت وگومحور يا 
مستندهاي جهت دار، اصل حضور ميليوني مردم در 
عراق و هزينه هاي ناشي از اين واقعه را با ابهامات جدي 
روبه رو كنند. يكي از شبهاتي كه رسانه هاي فارسي 
زبان وابسته به نظام س��لطه تالش مي كنند آنها را 
با عمليات رواني مختلف ب��ه افكارعمومي منتقل 
كنند، اين مسئله است كه دولت هاي ايران و عراق 
با صرف بودجه اي كه ص��رف غذا و اطع��ام زائران 
اربعين مي كنند مي توانند بس��ياري از فقراي اين 
دوكشور را سروسامان دهند، اين درحالي است كه 
شكل گيري اين واقعه و تمام اتفاقات متن و پيرامون 
پياده روي اربعين و هزينه هاي ناشي از آن نه تنها با 
اراده و رضايت مردم شكل گرفته بلكه براي توزيع 
روزنامه 50 ميليون پرس غذا بين زائران حرم امام 
حسين)ع( در طول يك روز، از دولت يا بيت المال 
هزينه نمي شود و تمام امكاناتي كه در اختيار زائران 
كربال اعم از غذا و پوشاك و... قرار مي گيرد مردمي و 

بدون كمترين دخالت دولت صورت مي گيرد. 
شکستپروژهشيعههراسي

تصور كنيد در طول چهار دهه اي كه از انقالب اسالمي 
مي گذرد كش��ورهاي غربي و بس��ياري از مرتجعان 
منطقه اي با داشتن صد ها رس��انه، چندصد ميليارد 
دالر هزينه كرده اند تا چهره اي خش��ن و غيرانساني 
از تفكر ش��يعي به افكارعمومي دني��ا معرفي كنند و 
پياده روي اربعين نش��ان مي دهد تصويري كه غرب 
عليه تفكر اصيل اس��الم و انقالب اس��المي ايران به 
نمايش می گذارد مخدوش و غيرواقعي اس��ت و تنها 
براي چيرگي به مس��لمانان و مغلوب كردن انقالب 
اسالمي ايران صورت مي گيرد چراكه انقالب اسالمي 
ايران توانسته با مدل حكومتداري خود در غرب آسيا 
بسياري از منافع غرب را به بن بست بكشاند و تالش 
براي چنددستگي بين مس��لمانان را به عنوان يكي 
از ابزارهاي غرب براي تأمين مناف��ع متبوع خود، از 
دس��ترس آنها خارج كند. يكي از داليل ديگري كه 
غرب پياده روي عظيم اربعين را سانس��ور مي كند به 
اين دليل است كه روحيه اميد به آينده و اصالح اوضاع 
جهان بر مسلمانان غالب نش��ود و يأس و نااميدي بر 
عموم مسلمانان جهان نسبت به تغيير وضع نابرابري 
دنياي امروز كمرنگ نشده و همچنان غرب را غالب و 

مسلمان را مغلوب تصور كنند.
احيايمبارزهباظالم

وحمایتازستمدیدهبعداز1400سال
مهم ترين پيام حادثه عاش��ورا، حمايت از مظلوم و 

مبارزه با ظالم به رغم قدرت وي است، كمااينكه امام 
حسين)ع( در خطبه هايي كه در سرزمين كربال ايراد 
مي فرمايند، ريشه كن كردن حكومت فساد و ظالم 
بني اميه را به عنوان مظهر ظلم در آن مقطع زماني از 

مهم ترين اهداف خود عنوان مي كنند. 
طبيعي اس��ت كه پياده روي اربعين حس��يني كه 
احيا كننده روحيه مبارزه با ظلم در قرن 2۱ اس��ت 
مغاير سياس��ت هاي كش��ورهاي غربي و متحدان 

منطقه اي آن باش��د چراكه مصداق كنوني ظلم در 
برهه كنوني رژيم صهيونيس��تي، كشورهاي غربي 
و عربستان سعودي است و مصداق مظلومان جهان 
م��ردم بي پناه يمن، س��وريه، نيجريه، فلس��طين، 
كشمير و بحرين هس��تند كه بدون داشتن حامي 
بين المللي در مقابل توطئه هاي غرب و متحدان آن 
نه تنها از داشتن ابتدايي ترين حقوق محروم هستند 
بلكه در طول سال چند ده شهيد را به دليل برگزاري 

ساده ترين مناسك ديني قرباني مي كنند. 
نظام س��لطه و همپيمان آن در منطقه غرب آسيا، 
از هر نوع تجمع و تريبوني كه افكار عمومي دنيا را 
بيدار و در مقابل ظلم و جور به تفكر و تدبر وادار كند، 
مخالف هستند و با ابزارهاي مختلفي كه در اختيار 
دارند تالش مي كنند صداي رساي پياده روي اربعين 
در گوش جهانيان طنين انداز نشود. طنين صداي 
اربعين در گوش جهان به منزله به مخاطره افتادن 
منافع كشورهاي غربي است، چرا سكوت و بي تفاوتي 
افكار عمومي در مقابل چپاول حقوق ملت ها، بستر و 

زمينه الزم براي ظلم آنها را فراهم مي كند. 
حضور گس��ترده  ايرانيان در اربعين حسيني عالوه 
بر تحكيم رواب��ط دو ملت ايران و ع��راق و تعميق 
ارزش هاي مش��ترك، ب��ه تقويت روحي��ه  انقالبي 
و حس��يني در هنگامه تحريم ها خواه��د انجاميد 
چراكه پياده روي اربعي��ن بر جديت و تالش جهت 
مبارزه با دشمنان نيز تاثير بس��زايي دارد، روحيه 
شهادت طلبي را تقويت و س��رمايه  انساني فراواني 
را براي انقالب اس��المي به دنبال خواهد داش��ت. 
بنابر آنچه اشاره شد دشمنان نمي خواهند اربعين 
اهميت پي��دا كند، چراكه معن��اي حقيقي اربعين 

رسوايي استكبار جهاني است. 
نخستين پيام پياده روي اربعين اين است كه هدف 
اصلي امام حس��ين)ع( زنده مي باش��د و آن هدف 
مبارزه با ظلم و ستم و استكبار بوده است. در واقع 
در پياده روي اربعين مس��لمانان و غيرمس��لمانان 
از كش��ورهاي مختلف جه��ان در كن��ار يكديگر، 
شرايطي را فراهم كرده اند كه فلسفه اربعين عالوه  
بر جنبه هاي دين��ي و مذهبي، پيام رس��ان تالش 
براي وحدت بخشي بين مس��لمانان و گفت و گوي 
مسالمت آميز در پرتو اسالم در جهان اسالم و حتماً 
فراتر از آن است و يكي از داليل سانسوركردن اين 

واقعه عظيم بشري همين مسئله است. 
بي جهت نيس��ت كه رس��انه هاي بزرگ جهاني در 
پوش��ش بزرگ ترين مراس��م و اجتماع��ي محبان 
اهل بيت)ع( در جهان، كمترين اقبالي به آن نشان 
نمي دهند و به سادگي از كنار آن مي گذرند در حالي 
كه كوچك ترين نزاع يا درگيري لفظي ميان مقامات 
كش��ورهاي مس��لمان را به صدر اخبار خ��ود قرار 
مي دهند و تحوالت مرب��وط در گروه هاي تكفيري 

تروريستي تيتر روزانه آنهاست.
آنچه مهم مي نمايد اين مس��ئله است كه اگر نظام 
س��لطه و كش��ورهاي مرتجع منطقه با ابزار پول و 
رسانه تالش مي كنند پياده روي مردمي و خودجوش 
اربعين را سانسور كنند به دليل دستاوردهايي است 
كه به بخش��ي از آن به صورت مختصر اش��اره شد؛ 
دستاوردهايی كه مي تواند شكوه اقتصادي و مذهبي 
براي جمهوري اسالمي ايران به همراه داشته باشد 
و بسياري از اهداف دشمنان در رويارويي با جامعه 

ايراني را خنثي كند.

چرارسانههایضدانقالباربعينراسانسورمیكنند؟

خوفضدانقالبازباشكوهترينهمايشمذهبیجهان

   گزارش  یک

حجت االسالم سيد ناصر موسوي الرگاني در گفت وگو با مهر، با اشاره به فرارسيدن 
اربعين حسيني، اظهار داشت: اين حركت عظيم مسلمانان جهان پس از سقوط 
صدام ملعون، ديكتاتور عراق آغاز ش��ده است و هر س��ال بر عظمت آن افزوده 
مي ش��ود. وي تأكيد كرد: راهپيمايي باش��كوه اربعين حسيني مشت محكمي 
بر دهان دش��منان اسالم و مسلمين است كه در اين س��ال ها تالش كردند بين 

مسلمانان فتنه انگيزي كنند و اختالف بيندازند. 
عضو فراكس��يون روحانيت مجلس گف��ت: برپايي باش��كوه راهپيمايي اربعين 
حسيني پاسخ دندان ش��كني به دشمنان اسالم اس��ت كه بيش از 20 ميليون 
مسلمان ش��يفته اباعبداهلل الحس��ين)ع( در يك روز گرد هم مي آيند و انسجام 
و وحدت خود را به جهانيان نشان مي دهند. موسوي الرگاني تصريح كرد: نكته 

قابل توجه اين است كه رسانه هاي معاند و غربي كوچك ترين تجمعات قانوني 
و صنفي ما را پوشش خبري مي دهند و در بوق و كرنا مي كنند اما هيچ اشاره اي 
به راهپيمايي پرعظمت مسلمانان جهان در كربالي معلي نكرده و آن را بايكوت 
خبري مي كنند. عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس افزود: اين مسئله مهم 
حاكي از آن است كه دشمنان اسالم شكست سختي خورده اند كه حتي حاضر 
نيستند اين مراسم باشكوه را پوش��ش خبري دهند و از پخش رسانه اي آن هم 
واهمه دارند. وي خاطرنشان كرد: به  رغم آنكه مستكبراني چون امريكا در منطقه 
ناامني ايجاد مي كنند و دالر و اس��لحه به گروه هاي تروريستي- تكفيري چون 
داعش مي دهند، اما مسلمانان با انسجام و وحدت خود در اربعين حسيني به آنان 

هشدار مي دهند كه بيدارند و اجازه نمي دهند آنان دست از پا خطا كنند.

موسويالرگاني:

سانسور اربعين نشان مي دهد دشمنان از اتحاد مسلمانان واهمه دارند

نمای  نزدیک

رسانههایغربیخبرراهپيماییچندميليونیاربعينرابااینتصاویرمنعکسمیكنند!

آیتاهللج�واديآمليب�ابيان    خبر
اینکهبایدراههاينفوذدشمنان
رابشناسيم،گفت:تااتاقفکروترفندهايدشمنرانشناسيم

درجنگپيروزنخواهيمبود.
به گزارش رسا، آيت اهلل جوادي آملي در ديدار سردار شاهچراغي 
فرمانده جديد س��پاه علي بن ابيطالب)ع( اس��تان قم با تأكيد بر 
صيانت هر چه بيش��تر از مرزهاي كش��ور اظهار داشت: هم ناجا 
و هم عزيزان س��پاه و ديگر نيرو هاي مسلح كش��ور، بايد بيش از 
پيش مرزهاي كشور را هم از نظر تجهيزات و هم از نظر اطالعاتي 

تقويت كنند. 
وي ادام��ه داد: در يك��ي از جنگ ه��ا هنگامي كه حض��رت امير 
عليه الس��الم پرچم را به دست فرزندش��ان ابن حنفيه دادند به او 

فرمودند: تنها اين دشمني كه در مقابل تو ايستاده 
است را نبين بلكه نگاهت به اتاق فكر دشمن در شام 
باشد. امروز هم اتاق فكر دشمنان ما همين استكبار 
و صهيونيسم هستند، نقشه از آنهاست ولو مزدوران 
داخلي آن را اجرا كنن��د، لذا تا اتاق فكر دش��من 
را نشناس��يم در جنگ پيروز نخواهيم بود. اس��تاد 
برجسته درس خارج حوزه علميه قم ابراز داشت: 

بايد راه هاي نفوذ دشمنان را بشناس��يم، مرتباً فضاي سايبري را 

رصد كنيم، از خود نيروه��اي بومي مناطق مرزي 
اس��تفاده و هوش��مند عمل كنيم، خداوند فرمود 
همواره هوش��يار باش��يد؛ »ُخُذوا ِحْذَرُكْم«، حفظ 
اين مناطق نيز تالش و كوش��ش هر روزه و دائمي 
مي خواهد. آيت اهلل جوادي آملي خاطرنشان كرد: 
دشمن در تمام كشورهاي همسايه ما پايگاه نظامي 
دارد، ما اكنون به واقع در ميدان مين هستيم، اما به 
بركت قرآن و عترت محفوظيم. وي در بخش ديگري از سخنان 

خود بيان داشت: اگر مردم با هم اختالف نداشته باشند و متحد 
باشند پيروزي به دس��ت خواهد آمد. رهبر خوب تنها يك طرف 
قضيه است، رهبر ولو علي بن ابيطالب)ع( باشد، مادامي كه مردم 

در صحنه نباشند و با هم متحد نشوند شكست قطعي است. 
مفسر برجس��ته قرآن كريم ادامه داد: در دوران دفاع مقدس هر 
كس هر كاري كه از دستش بر مي آمد و هر كمكي كه مي توانست 
به جبهه ها مي كرد اما امروزه اين روحيه تضعيف شده كه يكي از 
نشانه هاي آن همين احتكارهاي اخير است. بايد با اتكا به قرآن و 
عترت روحيه همدلي و اتحاد در بين مردم تقويت شود. آيت اهلل 
جوادي آملي تأكيد كرد: اين كشور به لطف الهي همه چيز دارد و 
مي تواند با خودكفايي و عدم وابستگي به واردات و استفاده هر چه 

بيشتر از نيروهاي جوان، بسيار بهتر از اين باشد.

آیتاهللجواديآملي:

اتاق فكر دشمن را نشناسيم در جنگ پيروز نخواهيم بود

نظ�ارتب�رحس�ناج�رايسياس�تها،ب�راس�اس
مت�نقان�وناساس�ياس�توچي�زيخ�ارجازقان�ون
اساس�ينيس�تواینوظيفهاياس�تكهقانوناساس�ي
مس�تقيمًایابهواس�طهبهعهدهرهب�ريقراردادهاس�ت.
قربانعلي دري نجف آبادي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مجمع تشخيص مصلحت نظام 
را يكي از يادگاري هاي ارزشمند حضرت امام خميني )ره( خواند و 
گفت: خوشبختانه در قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران و در 
فصل دوازدهم آن به صورت مستقل به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اشاره شده و مورد توجه قرار گرفته است، در همين راستا هم 

مسئوليت هاي گوناگوني به عهده اين مجمع گذاشته شد. 
دري نجف آبادي با بيان اينكه سه مسئوليت جزو وظايف ذاتي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام اس��ت، ادامه داد: اولين وظيفه 
مجمع، حل اختالف بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي محترم 
نگهبان است، در صورتي كه مجلس شوراي اسالمي بر مصوبات 
خود چه از نظر قانون اساس��ي و چه از نظر ش��رع مقدس اسالم 
اصرار و پافشاري داشته باشد و ش��وراي نگهبان هم در مرحله 
اصرار، نظر مجلس را نپذيرد، طبيعي است كه طبق اصل ۱۱2 

موضوع بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام بيايد و اين مجمع 
تصميم نهايي را اتخاذ كند. اعضاي مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام هم ۴۷ نفر از بزرگان، علما، انديشمندان و مستشاران عالي 
مقام معظم رهبري هستند. دري نجف آبادي با بيان اينكه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام دو وظيفه ذاتي دارد، در تشريح اين دو 
وظيفه گفت: يك وظيفه اي��ن مجمع تطبيق مصوبات نهاد هاي 
قانونگذار با قانون اساسي اس��ت. وظيفه ديگر مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، بررسي تطبيق قوانين با سياست هاي كالن نظام 
است و اگر قانوني با سياس��ت هاي كالن مغاير بود به طور كلي 

مخالف قانون اساسي است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست هاي كالن نظام را 
همان متن قانون اساسي دانست و افزود: نظارت بر حسن اجراي 
سياست ها، بر اس��اس متن قانون اساسي اس��ت و چيزي خارج 
از قانون اساس��ي نيست. اين وظيفه اي اس��ت كه قانون اساسي 
مستقيماً يا به واس��طه به عهده رهبري گذاشته؛ رهبري معظم 
هم اين وظيفه را چه در سياس��تگذاري ها و چ��ه در امر نظارت 
به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاش��ته است. در امر 
سياستگذاري مقام معظم رهبري نظر خود را به مجمع مي فرمايند 

و در امر نظارت هم يك روش و شيوه اي پيش بيني شده كه مجمع 
مصوبات را با سياست ها منطبق كند. دري نجف آبادي با اشاره به 
اينكه اگر مصوبه اي برخالف سياست هاي كالن نظام بود، از طريق 
شوراي نگهبان به مجلس ابالغ مي كنيم، افزود: تمام اين موارد 
در حالي اس��ت كه افرادي همچون رئيس مجلس، وزير مربوط 
و نمايندگان دولت در مجمع حضور دارند يا بايد حضور داش��ته 
باشند. غالباً طوري است كه كارشناسان ديگري هم متناسب با 
موضوع حضور دارند. وي ب��ا تأكيد بر اينكه اقدامات هيئت عالي 
نظارت براي اين نيست كه مجلس بي خاصيت شود، گفت: اين 
وظيفه  را قانون اساسي به مجمع محول كرده است. براي اينكه 
هر دستگاهي و هر ارگاني بايد در چارچوب قانون اساسي و شرع و 
سياست هاي كالن نظام انجام وظيفه كنند. اگر واقعاً مجلس اصرار 
بر موضوعي داشت و حتي نظرات هيئت عالي نظارت را هم به هر 
دليل قبول نكرد، اين موضوع به صحن مجمع مي آيد. نمونه آن را 
هم چندين بار در سال هاي اخير مشاهده كرده ايم. يك مورد در 
خصوص استان يزد داشتيم يا در مورد پيمان مودت با شرق دور 

چنين اختالف نظري پيش آمد. 
وي با تأكي��د بر اينكه ممكن اس��ت گاهي موضوع��ي را خالف 

سياس��ت هاي كلي نظام تصويب كنيم، گفت: همان طور كه بر 
اساس مصلحت نظام در برخي موارد خالف شرع يا خالف قانون 
موضوعي را تصويب مي كنيم، ممكن است موضوعي را هم به رغم 
تضاد با سياست هاي كلي نظام تصويب كنيم. بايد اين موضوع را 
در نظر بگيريم كه اين مصلحت ها، مصلحت نظام است نه مصلحت 
فالن حزب يا فالن گروه. اگر تشخيص داديم چيزي مصلحت نظام 
است طبق آن عمل مي كنيم. همان گونه كه در قرآن هم خداوند 
به حالل و حرام اشاره مي كند، اما در موارد اضطرار مي فرمايد، هر 
كس كه مضطر است و ناچار به انجام حرام خدا مي شود، گناهي 
براي وي نيست. نماينده اسبق مجلس شوراي اسالمي ياد آور شد: 
نظارت مجمع با وظيفه مصلحت انديشي منافات ندارد، هر دو بايد 
انجام شود، هر دو وظيفه مجمع اس��ت و هيچ كدام از آنها هم به 

معناي محدود كردن نهاد يا ارگاني نيست. 
دري نجف آبادي ابراز اميدواري كرد عناصري كه در بيرون يا داخل 
كشور بهانه جويي مي كنند دست از اين بهانه گيري ها و جوسازي ها 
بردارند و اين موضوع را بدانند كه همه ما در يك راس��تا و در خدمت 
مردم، انقالب و كشور هستيم، بايد صادقانه و خالصانه وظيفه ديني و 

قانوني خود را ادا كنيم و در پيشگاه خداوند جوابگو باشيم. 

عضومجمعتشخيصمصلحتنظام:

 عناصر داخلی و خارجی از بهانه جویی دست بردارند، نظارت بر سياست ها از وظایف مجمع است

خبر   2 


