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ایرنا :نایبرئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره
به دستاوردهای انقالب شــکوهمند اسالمی گفت:
»مــردم ایران ،امــروز احســاس خودکمبینی ندارند
و درعینحال ،الزم اســت وحدت و انسجام داخلی
تقویت شــده و موانــع تحکیم همبســتگیها رفع
شــود«» .علی مطهری« پنجشنبهشــب در همایش
یاد انقالب در مجموعه ورزشــی یادگار امام رشــت،
جامعه اســالمی را جامعــهای بــدون تبعیض ،نه
بدون تفاوت خواند و افزود» :عدالت اســالمی توأم
با معنویت و اخالق اســت ،نــه آنچه که در جامعه
کمونیستی وجود دارد«.
او با بیان اینکه اســالم میخواهد مردم با دست
خودشان این فاصلهها را کم کنند ،ادامه داد» :باید به
آزادی بیان ،آزادی تفکر و آزادی به مفهوم اســالمی
اهمیــت دهیم و هروقت آزادی بیان وجود داشــته
و منتقــدان حرفهایشــان را زدهاند ،به نفع اســالم
بوده اســت؛ چون علما مجبور بودند پاسخ دهند و
کتابهای خوبی در این مسیر به رشته تحریر درآمده
اســت« .مطهری با تأکید بر اینکه در نگاه اســالمی،
آزادیهای فردی تفاوتهایی با آزادی در غرب دارد،
گفت» :مردم خودشان راه را انتخاب میکنند .ضمن
آنکه در اســالم ،مصلحت فرد ،مصلحت جامعه و
مصلحت نســلهای آینده مدنظر است؛ حال اینکه
این آزادی ،در غرب گونه دیگری تعریف شده است«.
او اســتقالل مکتبــی ،اســتقالل سیاســی و
اســتقالل فرهنگــی را زمینهســاز تــداوم انقــالب
شــکوهمند اسالمی ایران دانســت و گفت» :انقالب
فرازونشیبهای بسیاری داشته و نمیتوانیم بگوییم
بهطــور کامل موفق بودهایم ،بلکه نقایص ناشــی از

ضعف مدیریتها بوده است«.
مطهری بر لزوم بررسی بیانضباطیهای مالی و
اختالسها تأکیــد و اضافه کرد» :در دوره اصالحات
از آزادی بیــان قابــل قبولــی برخــوردار بودیم و از
مســئوالن ،انتقاد میشــد و در دولتهای یازدهم و
دوازدهــم نیز آزادی بیان در حد مقبولی وجود دارد،
البته الزم است برخی موانع رفع شود«.
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی با تصریح بر
اینکه ایران تنها کشور مستقل سیاسی در دنیاست و
خودمان برای کشورمان تصمیم میگیریم ،افزود» :از
نظر استقالل فرهنگی و عدم خودباختگی فرهنگی،
بهطور نسبی موفق بودهایم و امروز مردم ما احساس

خودکمبینی نسبت به کشورهای دیگر ندارند«.
او بــا اشــاره بــه بهوجودآمدن پیشــرفتهایی
چشمگیر در حوزه ارتباطات بیان کرد» :امروز جایگاه
ایــران در دنیا را نمیتوان با قبل از انقالب مقایســه
کــرد و در هر طرحی در خاورمیانه و دنیا ،روی ایران
حســاب میکنند و شــناختی از اسالم در دنیا مطرح
شده که اینها ،نشانه پیروزی انقالب اسالمی است«.
مطهری بــا تأکید بر ضــرورت مراقبــت از نفوذ
اندیشــههای بیگانه گفــت» :تجددگرایــی افراطی،
آفت اســت و باید نســبت به رخنــه فرصتطلبان
مراقــب بود؛ چراکه انقالب اســالمی ،فرزندان خود
را نمیبلعــد ،بلکه فتنه فرصتطلبــان و رخنه در

انقالب ،آفت آن است که باید مواظب باشیم«.
او با یادآوری ناتمامماندن نهضت مشــروطیت و
جداشــدن روحانیون از آن جنبش گفــت» :نباید در
تریبونها ناامیدی و القای یــأس در جامعه ،مطرح
شود« .مطهری ادامه داد» :پیشتر ،کارها برای خدا
انجام میشــد ،ولی اکنون این روحیه کمرنگ شده و
الزم است مراقب رخنه فرصتطلبان باشیم«.
نایبرئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به
پرداخت یارانههای نقدی گفت» :این یارانه ،متعلق
به موارد و اشخاص خاص است؛ چه ضرورتی دارد
همــه یارانه بگیرند؛ حال آنکــه میدانیم مصلحت
کشــور آن اســت که این یارانهها صرف موارد دیگر
جامعه شــود« .او اضافه کرد» :مــردم و حکومت،
وظایف و حقوقی متقابل دارند و الزم است مردم هم
به وظایفی که دارند ،آشنا شده و به آنها عمل کنند«.
مطهــری با تأکید بر لزوم مراقبت از نفوذ دشــمن از
طریق فضای مجازی گفت» :باید وحدت و انســجام
در جامعه تقویت شــده و موانع تحکیم همبستگی
رفع شــود« .او همچنین گفت» :یکی از ریشــههای
اعتراضات اخیر ،همین بود که از تریبونهای رسمی
مطالب نادرستی عنوان میشد«.
او ادامــه داد» :امــروز بســیاری از انقالبیون به
حاشیه رانده یا از دایره انقالب خارج شدهاند و برخی
در حصــر واقع شــده و برخی هم اجــازه اظهارنظر
ندارند ،ولــی برخی که معلوم نیســت ریشهشــان
کجاســت ،صاحب نظر و میداندار انقالب شدهاند«.
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد» :ما
همواره کاســههای داغتر از آش داشتهایم که اینها،
نواقصی است که باید رفع شود«.

تحلیلي بر سخنان آیتاﷲ شاهرودي درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص یا مجلس سنا
امروزه در کشورهایي
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول
کــه در قانــون
اساســي آنها بیش از یك مجلس مقننه
پیشبینــي شــده یکــي از آنهــا معموال
مجلس سناســت کــه بهطورکلي جنبه
محافظهکارانــه دارد .بــه عضو مجلس
ســنا ،ســناتور ) (senatorگفته ميشود
که معموال کهنسال اســت .در حقیقت
مجلس ســنا رکن دوم پارلمان در برخي
از نظامهاي سیاسي است؛ یعني اینکه در
پارهاي از نظامهاي سیاسي ،به جاي تأکید
بر پارلمان تكنهادي ،مشــاهده ميکنیم
که دو نهاد قانونگذار به صورت همزمان
وجــود دارد .این دو نهــاد را در مجموع
پارلمــان آن نظــام ميدانیــم .در واقــع
قانونگذاري جزء وظایــف ذاتي مجلس
مؤسسان است.
مجلــس ســنا در ایــران هــم از آغاز
مشــروطیت تا ســال  ۱۳۲۸خورشــیدی
تشــکیل نشــد ،به موجب قانون اساسی
مــورخ  ۱۲۸۵حکومــت ایران عــالوه بر
مجلس شــورای ملی باید دارای مجلس
دیگری به نام »مجلس ســنا« ميبود ،ولی بهعلت
بعضــی از مخالفتها تا پایان ســلطنت رضاشــاه
پهلوی درباره این شــاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ
نشد .پس از شهریور ،۲۰از دولتهای وقت تقاضای
تشــکیل این مجلس میشد و محمدرضا پهلوی نیز
نسبت به تأســیس آن عالقهمند بود ،تا اینکه در روز
 ۱۹اردیبهشــت  ۱۳۲۷دولت حکیمی الیحه تشکیل
مجلس ســنا را تقدیم کرد که با اعتراضات زیادی از
ســوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبهرو شد،
ولی باالخره با تالش عدهای از دولتمردان ،اساسنامه
آن تدوین و به تصویب مجلس شــورا و تأیید شــاه
رسید.
به موجــب اصــل  ۴۳قانــون اساســی ،تعداد
نمایندگان مجلس ســنا  ۶۰نفر بوده کــه  ۳۰نفر از
طرف مردم ) ۱۵نفر از تهران و  ۱۵نفر از شهرستان(
و نیمی دیگر از ســوی شــاه ) ۱۵نفــر از تهران و ۱۵
نفر از شهرســتان( انتخاب میشــدند که گروه اول
ســناتورهای انتخابی و دســته دوم به ســناتورهای
انتصابی معــروف بودند .در حقیقت مجلس ســنا
به »مجلس شــیوخ« معــروف بود زیــرا هر فردی
نمیتوانست به مجلس سنا راه یابد و گفته میشود
کــه گاهی هم برای اینکه اشــخاص موردنظر واجد
شرایط سناتوری شوند ،بهطور موقت احکامی صادر
میشد .اما مجمع تشخیص مصلحت چه؟
کدام شأن قانونگذاري؟
مجلس ســنا یا مجلس دوم در دیگر نظامها ،به
معناي واقعــي کلمه مجلس قانونگذاري اســت.
درحاليکه مجمع تشخیص مصلحت ،اساسا چنین
صالحیتي نــدارد و حتي تعیین سیاســتهاي کلي
نظام نیز از صالحیتهاي مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیست .مطابق بند یك اصل  ۱۱۰قانون اساسي،
تعییــن سیاســتهاي کلي نظــام از صالحیتهاي
رهبري اســت .اما رهبري در حقیقت پس از گرفتن
نظرات مشورتي این سیاستها را ابالغ ميکند.
ســابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان
امــام و در پــی اختالفنظر بین مجلس و شــوراى
نگهبــان برميگردد .در اوایل انقــالب و در پی بروز
اختالف بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب

 ۶۶/۱۱/۱۴دربــاره برخــی از مشــکالت،
فرمانی صادر شده ،آمده است ...» :براى
غایت احتیاط درصورتیکه بین مجلس
شوراى اســالمی و شوراى نگهبان شرعا
و قانونــا توافق حاصل نشــد ،مجمعی
مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان،
رؤساى قواى ســهگانه ...،نخستوزیر و
وزیر مربوطه براى تشــخیص مصلحت
نظام اســالمی تشکیل شود و در صورت
لزوم از کارشناســان دیگر هم دعوت به
عمل آید و پس از مشورتهاى الزم ،رأى
اکثریت اعضاى حاضر این مجمع ،مورد
عمل قرار گیــرد ...مصلحت نظام ،امور
مه ّمهاى اســت که گاهــی غفلت از آن
موجب شکست اسالم عزیز میگردد«.
ایــن مجمع کــه در آغاز تأســیس،
صرفا بهمنظور تشــخیص مصلحت در
موارد اختــالف بین مجلس و شــورای
نگهبان تأسیس شــده بود ،وقتی قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال
 ۱۳۶۸بازنگری شــد ،پس از بحثهای
مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص
مصلحت ،وظایف ۱۱گانهای مســتند به اصول ،۱۱۲
 ۱۱۰ ،۱۱۱و  ۱۷۷بــر عهدهاش قرار گرفت ،تا بهعنوان
حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسالمی
و در شرایط مختلف ایفای نقش کند.
در هیچیــك از اصــول یادشــده هــم وظیفــه
قانونگــذاري بــه مجمع تشــخیص مصلحت نظام
واگذار نشده است .در بازنگرى قانون اساسی ،مجمع
تشــخیص مصلحت نظــام ،براى حــل اختالف بین
مجلس و شوراى نگهبان و بهعنوان »گروه مشاوران و
هیئت مشورتی رهبرى« قرار داده شد و تا  ۱۳۷۵گاه و
بیگاه و متناسب با مواردى که پیش میآمد ،تشکیل
جلســه میداد .سپس در سال  ۱۳۷۵قرار شد مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،بر همان اساسی که قانون
اساسی مقرر کرده بود ،فعالتر و جدىتر عمل کند.
از جلوههــاى بارز حاکمیت ملی در کشــور ،نهاد
مجلس شــوراى اســالمی اســت که از نمایندگان
منتخب ملت تشــکیل میشــود .مطابــق اصل ۶۲
و  ۷۱قانون اساســي ،مجلس در عموم مســائل در
حدود مقرر در قانون اساســی ،میتواند قانون وضع
کند؛ بنابراین صالحیت عام تدوین همه قوانین مورد
نیــاز جامعه ،در انحصــار مجلس قــرار دارد .پس
مجمع تشــخیص مصلحت ،خود نهاد مستقلی در
امر قانونگذارى نیســت و مستقال حق تقنین ندارد.
البته این موضوع را نباید با قانونیبودن مصوبات آن
مجمع خلط کرد؛ زیرا آن دســته از مصوباتی که در
موارد اختالفی بین مجلس و شوراى نگهبان است،
به موجب اصل  ،۱۱۲مانند ســایر قوانین عادى است
و باید رعایت شود.
دســتهاى دیگــر از مصوبات این مجمــع ،به این
صورت اســت که مطابق اصل  ۱۱۰قانون اساســي
»هــرگاه حــل معضــالت نظــام ،از طریــق عادى
ممکن نباشــد ،رهبر میتوانــد از طریق مجمع آن را
حلوفصل کند«.
پــس در مــواردى هــم اگــر مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ،اقدام به تصویب و تدوین بعضی از
مقررات کرده ،به اعتبار این بوده که رهبري براى رفع
مشــکالت نظام ،با آنها مشورت کرده و در واقع نظر
کارشناسی آنان را خواسته است.
ﻋﮑﺲ :ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮﺑﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان

 رازي پنهــان بهعنوان یک کاتالیــزور در درون
هر انقالبي نهفته است که شاید هیچگاه بهعنوان
یک عامل مؤثر در شــکلگیري انقالبها بهتنهایي
محل بررســي قرار نگرفته باشــد؛ ولي بيشــک
یکي از چرخدندههاي اصلي ماشینســاز اســت
و آن »بیــزاري از بيانضباطي حکومتي« اســت.
بينظمي و بيانضباطي معاني وســیعي را دربر
ميگیــرد؛ از بينظميهــاي اجتماعي و فرهنگي
گرفته تــا بينظميهاي مدیریتــي و اداري که به
شکلهاي فساد اداري ،رشوه ،ارتشا ،اختالس و...
بروز ميکند.
بيانضباطــي خاصیتــي مخــرب دارد و در
درازمدت جامعــه را دچار آنارشــي ميکند؛ زیرا
ماهیتــا با فطرت منضبط بشــر منافات داشــته و
آرامش را از فــرد و در نهایت از جامعه ميگیرد.
بهطــور مثــال ،بيسروســاماني در منــزل در
صــورت تداوم باعــث بههمریختگي خلقوخو و
پرخاشــگري در اعضاي آن خانواده شده و بدون
اینکه افرد اختیاري داشته باشند ،انفعاالت عصبي
از خود بروز ميدهند.
قطعا در ریشــهیابي انقالبها ،انزجار مردم از
بينظميهــاي حکومتي یکي از علل بروز انقالب
قلمداد ميشــود .چنانچه این نظریــه را بپذیریم،
باید انتظار داشته باشــیم پس از هر انقالبي نظم
و انضبــاط جایگزیــن بينظميهــا و آنوميهاي
آزاردهنده قبلي شــده و موجبات آرامش را براي
جامعه فراهم کند .حال ســؤال اصلي اینجاست:
آیا پس از انقالب اســالمي ایــران ،نظم و انضباط
مــورد انتظار که باید محصول هر انقالبي باشــد،
حاصل شده اســت یا خیر؟ با نگاهي به سالهاي
اول انقــالب که بنیانهاي اولیه نظام اســالمي بر
آنها استوار و بنا شد و بر همان منوال ادامه یافت،
به نظر ميرســد نگاه مردان شــماره یک انقالب
باالتفاق ایجاد این نظم بوده اســت؛ اما ماحصل
برخي اقدامات ،نتیجهاي نهچندان مورد انتظار را
به دنبال داشته است.
در تصویرســازي انقــالب ،اشــتباهات و
کجســلیقگيهایي بــه وجود آمد و مــردم نیز بر
مبنــاي همان الگوهــاي نامتجانــس و ناموزون،
رفتــار اجتماعي و فرهنگي خود را شــکل دادند.
تصاویــري که از یک فرد انقالبي مســلمان در آن
زمان ترسیم و نهادینه شد ،فردي با محاسن نسبتا
بلنــد و پیراهن بســیار معمولي و غالبــا بدون اتو
و تیرهرنگ با انگشــترهای متعدد و تســبیحي در
دســت بود و افراد غیر از این پوشــش ،ناخودآگاه
خود را بیگانه حس ميکردند .سادگي ،بيپیرایگي
و توجهنکــردن به دنیا و مظاهــر زودگذر دنیوي،
به شــکلي تحریفشــده و ناقص در میان جوانان
انقالبــي رواج پیدا کرد و انگیزههاي پویاي آنان را
مورد هجوم قرار داد.
کتوشــلوار که یک جامه غربي بــود ،مظهر
فرهنــگ غربي تلقي نشــد؛ ولي کــراوات که کار
نظمبخشــي به پیراهن را داشت ،بهعنوان مظهر
فرهنگ غرب از میان رفت .مردها نیز در بســیاري
از ادارات دمپایــي را جایگزیــن کفــش و فرش را
جایگزین میز کار کردند .تدلیس اندیشــههاي ناب
اســالمي آفتي بود کــه اندیشــمندان و بزرگاني
مانند شــهیدان استاد مطهري ،شــهید بهشتي و
مرحــوم طالقانــي از آن بیم داشــتند و مدام در
حال تفسیر واقعي از اســالم و آگاهسازي جوانان
بودنــد .نظم و انضبــاط در رفتار و گفتار ،شــکل
ویژهاي به خود گرفــت و فرهنگ لغات و عبارات
طعنهآمیز جایگزین کلمات قصار و اصیل ایراني و
اسالمي شد .برخوردهاي بيمحابا و تند نیروهاي
آموزشندیــده بــا مــردم ،بهخصــوص جوانان،
رفتهرفته باعث گســیختگي اجتماعي و در نهایت
تلقي و برداشــت نادرســت از جریان انقالب شد
و با گروهبنديهاي خودســاخته همدلي را دچار
آسیب کرد.
موج ایجادشــده پس از جنــگ ،فرصت را به
عــدهاي که ایــن معیارهاي انقالبــي را بهخوبي
در کالس انقــالب آموختــه بودند و بــا ظاهري
انقالبي خود را آراســته بودند ،داد تا ســوار بر این
موج ،اقدام به تالشــي اقتصادي و سیاستي کنند
بينظمي از زندگي شخصي به جامعه کشیده شد
و در زندگي مدني ایران نیز رخ نمود .در رانندگي،
ساختمانســازي ،فضــاي شــهري و ...بــه وفور
ميتوان جلوههاي بيانضباطي را مشــاهده کرد.
رخنه بينظمي و آختهشدن آن به جایي رسید که
رعایــت نظم ،خود یک ضدهنجار بهشــمار رفت.
در روزگار کنونــي ،تذکر بــه خودروهایي که روي
خط عابرپیاده ســرعت ميگیرند ،موجب درگیري
و شــماتت از ســوي رانندگان ميشود .بينظمي
رفاه اجتماعي را نیز تحــت تأثیر قرار داده و براي
انجام هر کار کوچکي بار ســنگیني از فشار روحي
و اســترس را به افراد وارد ميکنــد .مجموع این
امواج و آالم که سرمنشأ آنها جز بينظمي نیست،
صبر و بردبــاري در مقابل مصائب ،ســختيها و
مشــکالت اقتصادي را در جامعه کاهش ميدهد
و موجب ایجاد رفتارهاي انفعالي ناخواسته شده
که اتفاقات ماههاي گذشــته یکي از پیامدهاي آن
اســت .به امید زدودهشــدن بينظمــي و ارتقاي
جایگاه کشورمان در جهان.
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مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شــرع اسالم،
ریاست وقت مجلس شــورا در پنجم مهر  ۱۳۶۰در
نامــهای از امام درخواســت کرد کــه راهحلی ارائه
دهد .امــام هم در نامهای به مجلــس اجازه داد تا
مــوارد مصلحتی را با اکثریت اعضــای نمایندگان و
قید موقت به تصویب برسانند .اما با وقوع اختالفات
بیشــتر ســرانجام پــس از مکاتباتی بیــن مقامات
عالیرتبه و ذیربط وقت کشور ،درخواستی در بهمن

 ۱۳۶۲به امضاي رئیسجمهوري وقت ،رئیس وقت
مجلس شــورای اســالمی ،رئیس وقت دیوان عالی
کشــور ،نخســتوزیر وقت و ســیداحمد خمینی به
امام برای چارهجویی ارســال شد .امام هم در تاریخ
 ۱۷بهمن  ۱۳۶۶هجری شمســی بــا صدور فرمانی،
مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به
این قبیل امور تأسیس کرد .در نامه امام که در پاسخ
به نامه مسئوالن و مقامات حکومتی وقت ،در تاریخ

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﺒﺮ

فرق هاشمي و هاشميشاهرودي
حضور رئیس جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام در سیماي ملي از چند نظر درخورتوجه بوده است .هم
از نظر حضورش و هم از نظر سخنانش .تا جایي که علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
»شبکه یک صداوسیما چهارشنبهشب مصاحبه مفصلی با آیتاﷲ شاهرودی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،داشــت و ایشــان نیز نکات خوبی را بیان کردند؛ اما سؤال اینجاســت که چرا قبال و در زمان ریاست آیتاﷲ
هاشمیرفســنجانی چنین مصاحبهای انجام نمیشد؟ این یعنی سیاست یک بام و دو هوا« .آخرین حضور جدی
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در یک گفتوگوی تلویزیونی به  ۹سال قبل برمیگردد .آخرین باري هم
که مردم سخنراني مطول مرحوم هاشمي را از قاب تلویزیون دیدند ،نماز جمعه سال  ۸۸بود .بعد از آن معموال
پخش سخنرانیهای آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی از تلویزیون یا بسیار انگشتشمار بود یا با حاشیههای بسیار .مانند
پخش سخنانش در مراسم روز زن بانوي انقالب در سال  ۹۴که از سوي صداوسیما سانسور شد .محدودیت برای
حضور آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی در صداوسیما در این ســالها به تأیید برادرش که زمانی خود رئیس سازمان
صداوسیما بوده ،هم رسیده است .محمد هاشمی  ۱۹خرداد  ۹۴مصاحبهای انجام داده و در بخشی از آن اینگونه
گفته است» :وقتی آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی با وجود آنهمه سوابقی که پیش از انقالب و پس از انقالب در جنگ
و ســمتهای مختلف مدیریتی کشور داشته اســت و امروز با حکم رهبری ،مسئولیت فراقوهای مجمع تشخیص
مصلحت نظام را دارد ،ممنوعالبرنامه است و همهجا سانسور میشود ،تکلیف من و سایر فعاالن سیاسی و استادان
دانشگاه که در این سطوح هستند ،روشن است .اساسا استراتژی صداوسیما جناحی است ،آن هم یک گرایش خاص
که حتی در این رویکرد ،شخصیتهای معتدل که وابستگی به جریان خاصی نداشتند یا چهرههای میانهرو اصولگرا
که به لحاظ اندیشه ،اعتدالی هستند ،نیز جایی ندارند .این یک استراتژی است که چه از نظر رسانهای و حتی از منظر
سیاسی هم عجیب است« .عبدالرضا هاشمزایی ،عضو فراکسیون امید ،هم در واکنش به طرح مجلس سنا از سوي
هاشميشــاهرودي به ایسنا گفته است» :به نظر من نهادهایی مثل شورایعالی انقالب فرهنگی و امثال آن نباید
قانونگذاری کنند .مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام درست نشده که قانونگذاری کند؛ بلکه تنها باید اختالف
بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند؛ اما گاهی مجمع تشخیص ماهیت یک موضوع اختالفی را آنچنان عوض
میکند که حکم قانونگذاری پیدا میکند .مجلس ســنا در خیلی از کشــورها وجود دارد و میتواند  ۵۰درصد آن
انتخابی و  ۵۰درصد انتســابی باشد و کارویژه آن نیز کنترل قوانین است و نسبت به مجلس شورای اسالمی نقش
مکمل خواهد داشت .درحالحاضر جای مجلس دوم یا سنا در نظام سیاسی کشور خالی است«.

15

بر اساس نص صریح قرآن باید در
راهپیمایی  ۲۲بهمن شرکت کنید
 ایلنا :علمالهدي ،امامجمعه مشــهد ،گفته است:
بــزرگان دینی توصیــه کردند ،اما مــن میگویم نص
صریــح آیه  ۱۲۰ســوره توبه ،باالتر از ایــن توصیهها،
میگوید راهپیمایی  ۲۲بهمن باالترین عبادت اســت.
هیچچیز به اندازه راهپیمایی  ۲۲بهمن دشمن و کفار
را به غیظ نمیآورد .ایــن دیگر از توصیه هر مرجعی
باالتر اســت .مردم ،این خداست .قرآن را قبول دارید؟
بر اســاس نص صریح قــرآن بایــد در راهپیمایی ۲۲
بهمن شرکت کنید .این تهاجماتی که دشمن علیه دین
میکند و حجاب را هدف قرار داده و به وسیله برخی
عروسکهای داخلی خود ســعی دارد که حجاب را
زیر ســؤال ببرد و این حرکتی که امامجمعه را هدف
قرار داده ،برای این است که دین را از مردم بگیرند .در
داخل کشور نیز برخی رسانهها و مطبوعات ،دانسته یا
نادانســته برای آنکه جایی در جریان الئیک پیدا کنند،
به اســم حمایت از شــادی و آزادی جوانان ،به دنبال
دشــمنان راه افتادهاند .دالرهــا را خرج میکنند و در
داخل هم عدهای نادانســته کمــک میکنند؛ یک روز
به اســم حضور زنان در ورزشگاهها و یک روز به اسم
حمایت از شادی جوانان.

امامجمعه تهران :کسي نگوید
ضامن بهشترفتن کسي نیستم
 خبرآنالین :آیتاﷲ کاظم صدیقــی ،امامجمعه
موقــت تهران ،در خطبه اول نمــاز جمعه با تأکید بر
انتخاب مســیر حق در زندگی ،گفت :لقمه حرام مانع
استجابت دعا میشود .کسی نگوید ما مسئول ضامن
بهشترفتن کســی نیستیم ،اگر کســی امانتدار مردم
بــود ،امانت دین مردم مهمترین امانتی اســت که بر
دوش مســئوالن اســت و هر گناهی در جامعه واقع
میشود ،مســئولیت پاســخگویی این گناهان در روز
قیامت خواهند بود .حرامخوری چیزی نیست که آدم
بخواهــد به آن بیتفاوت باشــد .حراملقمگی خیلی
خطرناک است ،در اخالق انسان اثر میگذارد ،آدمهای
حرامخور بیعاطفه میشــوند .مردم همان مردمی
هستند که در آشــوبهای اخیر نشان دادند مشکالت
را ناشی از غفلت و سوءمدیریت میدانند و نظامشان
را دوست دارند.

توضیحات سخنگوی سپاه درباره
حمله به نهاد ریاستجمهوری
 ایسنا :سردار رمضان شــریف ،سخنگو و مسئول
روابطعمومی کل ســپاه ،درباره حمله هفته گذشته
به نهاد ریاســتجمهوری و اینکــه آیا این اقدام یک
حملــه تروریســتی بوده اســت؟ گفت :یــک اتفاق
ســادهای بود که در آن فردی اعتراضی داشــته و با
ایــن اقدام درصدد بوده تا صــدای اعتراضش را به
گوش مسئولی برساند .این فرد ظاهرا سالح سرد نیز
بههمراه داشــته و مأموران قصد داشــتند تا با اخطار
و شــلیک تیر هوایی او را متوقف کنند ،اما او توجهی
نکرده و بنابراین مجبور به تیراندازی شدهاند .او ادامه
داد :از آنجایی که او به ســمت ساختمان اداری نهاد
ریاستجمهوری در حرکت بوده و با تیراندازی هوایی
نیز متوقف نشده ،مأموران مجبور به تیراندازی شدند و
خوشبختانه وی آسیبي جدی ندیده است.
رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقالب

به انحرافکشاندن انقالب از طریق
روحانینماها و آقازادگان
 ایسنا :رئیس بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب
اسالمی ،حجتاالسالم سیدحمید روحانی در همایش
تجلیــل از پیشکســوتان انقالب اســالمی در گیالن
گفت :دشمن درصدد است تا از طریق روحانینماها،
آقازادگان ،وابستگان به امام و فرزندان شهدا انقالب را
از مسیر اصلیاش منحرف کند .او با بیان اینکه برخی
در رأس حکومت قرار گرفتهانــد اما هرگز در پیروزی
انقالب نقشی نداشتهاند ،افزود :انقالبینماها با ترویج
تفکر اشرافیگری ،سازشکاری و نکوهش ارزشهای
انقالبی درصدد ضربهزدن به انقالب هستند.
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امید و انقالب
واقعیت این اســت که بررســيهاي انجامشــده از
بافت و خواسته شــرکتکنندگان در وقایع ديماه و نیز
مطالعــات و نظرخواهيهاي اخیر نشــان ميدهد که
خواست مردم و معترضان صرفا اقتصادي نیست بلکه
مطالبات جدي دیگري در حوزههاي اجتماعي و سیاسي
از جمله مســئله تبعیض ،حس تبعیض ،وجود فساد و
مســائل سیاســي ،اختیار ،آزادي و ...دارند .در آســتانه
ورود بــه ۴۰ســالگي انقالب نیازمندیــم در عملکردها
بازبیني کنیم تا ببینیم چه انــدازه آرمانهاي انقالب را
محقق کردهایم و تا چه اندازه مردماني را که یکدســت
و همهجانبه انقالب را به پیروزي رســاندند ،شقهشقه
کردهایم زمینه ایجاد و پرورش تبعیض و ســپس فساد
را فراهــم کردهایم .مــا امید داریم که در ۴۰ســالگي و
چلهنشیني انقالب ،ققنوس تعالي ایران اسالمي آزاد و
آباد و برخوردار از عدالت اجتماعي از دل این بازبینيها
سر برآورد .این امید را ناامید نکنیم .کمااینکه معترضان
و مردم انقالبکــرده گفتهاند که هنوز امید دارند .ما به
انقالب و آرمانهایش امید و دل بستهایم.

