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رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر:

برنامه دشمن القای بن بست و کارنابلدی مسئوالن است
 پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: بیانات رهبر انقالب اســالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشــایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح 
دیروز در محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر شد. حضرت آیت اهللا خامنه ای 
در این دیدار با اشــاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این 
کنگره را فرصتی مناســب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند: امروز 
تکیه بدخوهان ایران و اســالم به جنگ نرم اســت، بنابرایــن همه آحاد ملت از جمله 
عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند. البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم 
و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد. رهبر انقالب با 
اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تالش های پر شمار بیگانگان در دو، سه قرن گذشته، 
گفتند: هدف از این تالش ها، وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون 
تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشــدند؛ بنابراین عشایر ایران جزء وفادارترین 

قشرهای ملت هستند.
ایشــان فداکاری عشایر در دوران انقالب و دفاع مقدس را جلوه دیگری از وفاداری 

آنان دانستند و خاطرنشــان کردند: عامل اصلی وحدت، پیشــرفت و از خودگذشتگی 
مردم از جمله عشــایر، عامل «دین» بود که امام بزرگوار با استفاده از آن عنصر حیاتی، 
انقالب را به پیروزی رساند و پس از انقالب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های 
بیگانــه و دولت های مرتجع از صدام به منظور از پا درآوردن انقالب، موجب مصونیت 
و حفظ کشــور شد. حضرت آیت اهللا خامنه ای شــهیدان را مظهر زیبا و با شکوه ایمان 
دینــی خواندند و با تأکید بر نقش منحصر به فرد انگیــزه دینی در مجاهدت رزمندگان 
و همچنین صبر و آرامش خانواده های شــهدا گفتند: البته بعضی ها که ســر و کاری با 
دین ندارند به  دنبال دســت بردن در انگیزه های دینی شهدا و رزمندگان هستند  اما نباید 
انگیزه های عزتمندانه شــهدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کســب رضای خداوند 
فروکاســت. ایشان از مهم ترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه های 
دینی در کشور خواندند و افزودند: امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنت ها، مقدسات 
و شــعائر دینی انجام می شــود، متکی به یک انگیزه سیاســی و مورد استفاده دشمن 
است؛ اگرچه ممکن است عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد. رهبر 

انقالب، تضعیــف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش بینی به آینده کشــور را از جمله 
مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: القای بی آیندگی، بن بست 
و اینکه مســئوالن اداره کشــور را بلد نیســتند، از جمله کارهای بدخواهان ایران است 
و امــروز هر کس مــردم را از آینده ناامید  یا ایمان های مــردم را تضعیف یا مردم را به 
تالش ها و برنامه ریزی های مســئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند، به 
سود دشمن کار می کند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان 
کردند: رزمندگان ما در شــرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی، 
امیدی به پیروزی وجود نداشــت  اما بر اثر آن مجاهدت های امیدوارانه، جنگ با عزت 
جمهوری اســالمی و منکوب شــدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت ترین 

شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار بود.
رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیت ها و خدمات بسیج در بخش های عشایری، 
شناسایی و رفع مشکالت عشایر به ویژه برنامه ریزی و اقدام برای حل مسائل فرهنگی را 

وظیفه همه مسئوالن ذی ربط خواندند.

عذرخواهی رئیس صداوسیما از رهبر انقالب
در پی تذکــر رهبر معظم انقالب درباره برخورد یکی از برنامه های صداوســیما با 
توفیق اخیر نیروی انتظامی، رئیس صداوسیما در نامه ای خطاب به معظم له، از غفلت 
پیش آمده عذرخواهی کرد. به گزارش روابط عمومی صدا و سیما، متن نامه پیمان جبلی 

به این شرح است: 
«باسمه تعالی

محضر مبارک رهبر معظم انقالب ؛
سالم علیکم، فرزندان شما در رسانه ملی تذکر و گالیه شما را با گوش جان شنیدند. 
از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی می کنیم و بدیهی است که جبران خواهد شد. 
بی شــک، ما سربازان شما در صدا و سیما همواره نیازمند تذکرات و نصایح راهگشایتان 
هســتیم و یکی از شاخصه های تحول در رســانه ملی، توجه جدی و پیگیری مجدانه 

هشدارها و رهنمودهای حضرتعالی خواهد بود.
با تجدید احترام - پیمان جبلی».

چهارشنبه
۱ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۹

شرق: مجلس شورای اسالمی در هفته جاری در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفت هم از 
صالحیت دیوان عدالت اداری بکاهد و هم اختیار قانون گذاری در حوزه فرهنگ، فضای 
مجازی و مســائل امنیتی را از خود ســلب کرد. به این صورت که از این پس شــکایت و 
تظلم خواهی از مصوبات شــورای  عالی فضای مجازی، شورای عالی انقالب فرهنگی و 
شورای عالی امنیت ملی امکان پذیر نخواهد بود نه در دیوان عدالت اداری و نه در هیچ 
نهاد دیگری. این تصمیم به معنای دادن قدرت قانون گذاری به این سه است. این مصوبه 
صراحتا در مغایرت با اصول متعدد قانون اساســی بــوده و اجرای آن برخالف مصالح 

عمومی خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و سیاسی با تصمیم بهارستان نشینان برای سلب اختیار 
قانون گذاری از قوه مقننه و واگذاری آن به این سه نهاد مخالفت کرده اند. به گفته مجید 

انصاری عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام هم «مستثناکردن شورای عالی انقالب 
فرهنگی و شــورای عالی فضای مجازی از صالحیت رســیدگی دیوان عدالت اشکاالت 
متعددی از حیث مغایرت با قانون اساســی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم 
دارد». او درگفت وگویــی توضیح داده که «در حقیقت این مصوبه عالوه بر اینکه خالف 
قانون اساسی است، برخالف منافع و مصالح موکالنی است که نمایندگان را به مجلس 
فرســتاده اند، چون براســاس این مصوبه مردم نمی توانند از عملکرد و مصوبات این دو 
شــورا به دیوان عدالت شکایت کنند». انصاری این مصوبه مجلس را مغایر با اصل ۳۴ 
قانون اساسی دانسته و گفته «از این جهت که این اصل دادخواهی را حق مسلم هر فرد 
دانســته و طبق این اصل هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجع 
کند. به هر حال دیوان عدالت زیرمجموعه قوه قضائیه اســت و شعب و واحدهایی برای 

دادخواهی مردم دارد. مســتثناکردن این دو شورا از صالحیت دیوان به این معنا خواهد 
بود که اگر به افرادی از رهگذر مصوبات این دو شــورا ظلم شــود، عمال حق دادخواهی 
از آنها ســلب شــده است. ما مرجع دیگری برای رســیدگی به تظلمات مردم از شورای 
عالی انقالب فرهنگی و شــورای عالی فضای مجازی نداریــم و طبق اصل ۱۷۳ قانون 
اساسی که به تشکیل دیوان عدالت مربوط می شود، تصریح دارد که «به منظور رسیدگی 
به شــکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نســبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه  های 
دولتــی و احقاق حقــوق آنها، دیوانی به نــام دیوان عدالت اداری زیــر نظر رئیس قوه 

قضائیه تأسیس می  گردد». پس مستثناکردن دیوان از صالحیت رسیدگی به این دو شورا 
خالف اصل ۱۷۳ هم هســت». دکتر نعمت احمدی، حقوق دان، به «شرق» گفته است 
که «ســمت نمایندگی قائم به شخص اســت و امکان واگذاری به غیر را ندارد؛ بنابراین 
مجلس نمی تواند اختیار قانون گــذاری را به دیگری واگذار کند. از طرفی برابر اصل ۵۸ 
قانون اساســی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شــورای اسالمی از طریق نمایندگانی 
که از ســوی مردم انتخاب می شوند، انجام می شود و مصوبات مجلس با طی مراحلی 
که در قانون پیش بینی شده، برای اجرا به قوه مجریه ابالغ می شود. همچنین برابر اصل 
۵۷ قانون اساسی که به اصل تفکیک قوا معروف است، قوای سه گانه از یکدیگر مستقل 
هســتند». به اعتقاد این حقوق دان انحصار در تصمیم گیری برای ســه حوزه فرهنگ و 
امنیــت و فضای مجازی نتیجه خوبی در بر نخواهد داشــت و به گفته او طرح صیانت 
کــه به زور افکار عمومی از در بیرون شــده بود، اکنون از پنجره وارد شــده و مجلس از 
ایــن پس اختیار قانون گذاری در این رابطه را ندارد و شــورای عالی فضای مجازی طرح 
صیانــت را قانونی خواهد کرد. این تصمیم در حالی گرفته شــده که در راســتای اجرای 
اصل صد و هفتا دو سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور رسیدگی 
به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین نامه های دولتی 
خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری 
زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. حال اگر این مصوبه با طی مراحل قانونی 
ابالغ شود حتی نهاد جایگزین هم برای رسیدگی به شکایت از تصمیم های این شوراهای 
عالی وجود نخواهد داشــت. در همین رابطه نظــرات دو نفر از موافقان و مخالفان این 

مصوبه را در مجلس می خوانید.

مستثناکردن شوراهای عالی از صالحیت رسیدگی دیوان عدالت مغایرت با قانون اساسی است

تفویض نظارت
ید قانون گذاری برای شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی

هیچ نهادی جز نهادهای امنیتی و خاص نباید از پرژکتور نظارت به دور  باشد
یکشــنبه هفته جاری در جریان بررســی طرح «اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری» اکثریت 
مجلس به موضوعی رأی داد که انتقادها و نگرانی هایی را در جامعه ایجاد کرده اســت؛ یعنی به موجب این مصوبه 
مجلس، حق شــکایت مردم از مصوبات شــورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی به دیوان عدالت 
اداری از آنها ســلب شده است. درحالی که معتقدم هیچ نهادی جز نهادهای امنیتی و نهادهایی که تحت نظر رهبری 
هســتند، نباید از پرژکتور نظارت در امان باشند. هیچ نهادی نباید درونش به گونه ای استقالل صد درصدی باشد و تصور 
کند عقل مطلق است و از نظارت به دور است. بحث دیوان عدالت اداری بحث ورود به ناعدالتی هاست و نباید نهادی 
مبرا از نظارت باشد اما مجلس متأسفانه به مستثناکردن شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی از رسیدگی به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری رأی داده 
اســت. مصوبه ای که در جامعه حساســیت هایی ایجاد کرده و گفته می شود مثال مجلس اختیارات رســیدگی به طرح صیانت از فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی 
ســپرده اســت و از طرفی هم رسیدگی به شکایت از مصوبات این شورا و شــورای عالی انقالب فرهنگی در دیوان عدالت اداری را غیرمجاز دانسته و نگرانی هایی را در جامعه به 
وجود آورده است. در حالی که ما نباید نهادهای قانون گذاری متفاوتی داشته باشیم  اما مجلس در حال حرکت به سمتی است که اختیارات قانون گذاری خود را به دیگر نهادهای 
موازی تفویض می کند و این تفویض اختیارات به نهادهای مختلف باعث تعدد مراکز تصمیم گیر و مراکز قانون گذار خواهد شــد که بســیار کار خطرناکی است و جمع کردنش کار 
راحتی نخواهد بود. البته در صورتی که رســانه ها به این موضوع حساســیت الزم را داشته باشند، از آنجایی که بســیار مؤثر هستند، می توانند مانع از این کار شوند یا زمینه ای را به 
وجود آورند که کمیســیون مربوطه و اعضایی که در کمیســیون تخصصی حضور دارند، در قالب طرح های دیگری پیوست یا مصوبه ای به آن اضافه کنند که هضم آن برای مردم 
راحت تر و پذیرشــش ســهل تر و قابل قبول تر شود. پس رسانه ها باید زمینه ای را فراهم کنند که این مصوبه در کمیسیون های مربوطه تغییر کند. برخی اتفاقاتی که در جامعه رقم 
می خورد، شــاید اثر فشــار رسانه ای بیشتر از برداشت منطقی فراکسیون یا کمیسیون مربوط به آن از موضوع باشد. پس رسانه ها در تأیید یا رد یک موضوع می توانند نقش آفرین و 

مؤثر باشند و نباید اهالی رسانه قدرت خودشان را دست کم بگیرند.

نماینده  مجلس
محمدعلی محسنی بندپی

کسی نمی تواند از قانون به دادگاه شکایت کند
این روزها بحث درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مستثناکردن بررسی مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای 
عالی انقالب فرهنگی در دیوان عدالت اداری ســر زبان ها افتاده است؛ پس درباره آن توضیحاتی بیان می کنم. شورای 
عالــی انقالب فرهنگی و شــورای عالی فضای مجازی چون با حکم رهبری ایجاد شــده اند، جنبه قانون گذاری دارند و 
جنبه اجرائی ندارند. شورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد سیاست های کالن حوزه مجازی را تصویب کند و شورای 
عالی انقالب فرهنگی هم در حوزه فرهنگی اگر مصوبه ای داشــته باشــد بر اساس اصل ۱۱۰ و دستور رهبری، مجلس 
دیگر نمی تواند به آن ورود کند. از آنجایی که برای این دو شورا در ساختار هنجازی حقوقی ما شأن قانون گذاری تعیین 
شده است و شان اجرائی ندارند، پس دیوان عدالت اداری نمی تواند به مصوبات آنها ورود کند و شکایت از آنها را بررسی کند. مثل اینکه دیوان عدالت اداری به شأن قانون گذاری 
مجلس بتواند ورود کند. پس در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود؛ بنابراین طبق اصل ۱۱۰ و اختیارات رهبری این دو شورا تشکیل شده اند و در قالب این اختیارات رهبری و 
اصل ۵۷ قانون اساسی که قوا زیرمجموعه رهبری فعالیت می کنند، دو ساحت به این دو شورا داده شده است. طبق اختیارات رهبری یک ساحت سیاست گذاری به شورای عالی 
فضای مجازی داده شــده و یک ســاحت قانون گذاری در برخی موارد یا شبه قانون به شــورای عالی انقالب فرهنگی بخشیده شده است. بنابراین از آنجایی که این دو شورا وظیفه 
قانون گذاری دارند، دیوان عدالت اداری نمی تواند مصوباتی را که جنبه قانونی دارند، باطل کند. دیوان عدالت اداری جایی ورود می کند که کسی اقدامی خالف قانون انجام داده 
باشد اما اینجا چون جنبه قانون گذاری پیدا می کند، به لحاظ حقوقی طبیعی است که این منع برایش ایجاد شود و نتواند به مصوبات این دو شورا وارد شود. اینکه مردم نمی توانند 
از مصوبات این دو شــورا به جایی شــکایت کنند هم مثل این اســت که بگوییم مردم از مصوبات مجلس به کجا شــکایت کنند؟ البته کمیسیون اصل ۹۰ مرجعی برای رسیدگی 
به شــکایات از مجلس و این شــوراها و هر نهاد حکومتی است. وقتی می توان از نهادی شــکایت کرد که قانون را درست اجرا نکند اما وقتی جنبه قانون به آن بدهیم دیگر کسی 
نمی تواند از قانون شــکایت کند. پیش از این هم رســیدگی به مصوبات شــورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی تحت صالحیت دیوان عدالت اداری نبود؛ اما 

حاال این موضوع را در جریان بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم و چیز جدیدی نیست.

نماینده  مجلس
علی اصغر عنابستانی


