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نمايندگانمجلس!
تبيينرسانهايرافراموشنكنيد

رهبر معظم انقاب اسللامي در ديدار اخير نمايندگان مجلس با 
ايشان بر تبيين رسانه اي قوانين توسط نمايندگان تأكيد كردند و 
فرمودند: »شما يك قانوني تنظيم مي كنيد، روي آن كار مي كنيد، 
مطالعه مي كنيد، با سروصدا و هياهو تصويب مي كنيد، اما به مردم 
توضيح نمي دهيد اين قانون چيست و چرا تصويب شده است. خب 
وقتي توضيح نمي دهيد، يك عده اي فرصت پيدا مي كنند عليه آن 
قانون بنا كنند جوسللازي و هياهو كردن تا شللما را از تصويب اين 

قانون پشيمان كنند.«
البته اين دعوت به تبيين مسائل توسط رهبر معظم انقاب منحصر 
به نماينده هاي مجلس نشده و چندي قبل هم ايشان به مسئوالن 
و مديران كشللور فرمودند: »ممكن اسللت مللردم در قبال برخي 
تصميمات مسللئوالن و سياسللت ها دچار ابهام شللوند. باطن اين 
تصميم يا اسللتدالل بر اين تصميم را نمي دانند؛ چون نمي دانند، 
معترض مي شللوند. خيلي خب، براي آنها تبييللن كنيد، بعضي از 

چيزها هست كه بايد تبيين بشود و گفته بشود.«
در مورد اين توصيه هاي چندباره رهبر معظم انقاب به مسئوالن 
راجع به جهللاد تبيين و لللزوم آگاه كردن اذهان مردم نسللبت به 

مسائل، نكات ذيل قابل توجه است:
1-   تبيين رسانه اي و توضيح ابعاد مختلف مسائل عمومي جامعه 
و موضوعاتي كه به همه مردم مرتبط است، يكي از شئون اساسي 
و مهم هر اقدامي است. فارغ از اهميت آگاه نمودن مردم و ضرورت 
آن، در دوره حاضر كار رسانه اي بخشي از هر اقدام عمومي مرتبط 
با آحاد مردم اسللت، نه يك كار صرفاً انضمامللي تفنني. اين يك 
واقعيت است كه هنوز در ذهن برخي از مسئوالن كار رسانه اي به 
عنوان يك كار كم اهميت، غيرالزم و حتي در ميان برخي به عنوان 
كاري پردردسر شناخته مي شود كه صرفاً در صورت ضرورت بايد 
به آن پرداخت. اين در حالي است كه تبيين رسانه اي و آگاه سازي 
و همراه سللازي مردم يك بخش مهم از هر كار و اقدامي است كه 
بايد به صورت كامل و مجزا راجع بلله آن برنامه ريزي و اقدام كرد. 
از طرفي با توجه به پيچيده شللدن ابزارهاي رسانه اي و ترفندهاي 
اثرگذاري شناختي و ادراكي، مسئوالني هم هستند كه از شناخت 
كافي و تسلط الزم بر رسانه و وجوه مختلف جنگ شناختي و تبيين 

رسانه اي برخوردار نيستند.
 از ايللن رو در حالي كه آموزش و يادگيري اين مسللائل براي آحاد 
مللردم كاري خوب و پسنديده اسللت، بللراي مسللئوالن از جمله 
نماينده هاي مجلس از نان شللب هم واجب تر است! البته با توجه 
به پيچيدگي هاي اين موضوع، عاوه بر لزوم كسب دانش و مهارت 
كافي توسط مسئوالن، الزم است نهادهايي مثل مجلس به صورت 
نهادينه نيز براي تصويب قوانين حسللاس از نظرات كارشناسللان 
رسانه براي چگونگي تبيين رسانه اي و اقدامات الزم در اين حوزه 

بهره ببرند. 
2-   اينكه امام جامعه بارها بر جهاد تبيين و اهميت تبيين رسانه اي 
مسائل تأكيد كرده و به مناسبت هاي مختلف آن را بيان نموده اند، 
عاوه بر اهميت ذاتي اين موضوع، نشللان دهنده دغدغه ناشي از 
تفرس تحركات و اقدامات دشللمن توسللط يك فرمانده بصير در 
ميدان اسللت كه جنگ تمام عيار رسانه اي و شللناختي دشمن را 
مشاهده كرده و به همه نيروها براي مقابله هشدار مي دهد. جوزف 
ناي به عنوان يكي از نظريه پردازان امريكا براي سلطه بر ديگران در 
سال 2۰11 در كتاب »آينده قدرت« عنوان نمود كه ديگر برتري 
نظامي به  معناي برتري جهاني براي امريكا نيست. وي از اهميت 
قدرت نرم و جنگ رسانه اي براي تداوم برتري و سلطه بر ديگران 
توسللط امريكا تأكيد كرد و حتي از ايران به عنوان يكي از مقاصد 
اين جنگ نام برد! ما چه بخواهيم و چه نخواهيم سال هاسللت در 
معركه جنگ با دشمن به سر مي بريم كه در ابعاد مختلف اقتصادي، 
سياسي و امنيتي در جريان است و به جرئت مي توان گفت عرصه 
جنگ شناختي و رسانه اي، مهم ترين عرصه آن است. اينكه رهبري 
از لفظ »جهاد« براي »تبيين« اسللتفاده مي كنند، عاوه بر تأكيد 
بر جنبه الهي و انگيزه توحيدي اين عمل، نشللان دهنده شدت و 
اهميت صحنه و چه بسللا عقب افتادگي هاي جللدي در اين حوزه 
و ضرورت اقدام ويژه همگاني در اين باره اسللت. در مورد طرح ها و 
لوايح و حتي مصوبات مجلس بارها ديده شده كه به دليل كم توجهي 
به تبيين رسانه اي و بي توجهي به عمليات ادراكي دشمن مترصد 
فرصت، بسللياري از مواردي كه كامًا به نفع مصالح كشور و مردم 
و در تقابل با طرح هاي دشللمن بود با هجمه رسانه اي هماهنگ و 
گسترده ارتش رسانه اي دشمن مواجه شللد  و ناكام ماند يا به ضد 

خود در اذهان برخي تبديل شد. 
3-   يكي از وجوه جنگ رسللانه اي دشللمنان مللردم ايران، جنگ 
روايت ها اسللت. اينكه در مورد هر موضوع و پيشامدي چه روايتي 
در اذهللان غالب و ماندگار مي شللود، از اهميت بااليللي برخوردار 
اسللت. همين مسللئله اهميت توجه جدي به ارائه روايت مستدل 
و زودهنگام كه بر ذهن ها مي نشلليند را دوچندان مي كند. جنگ 
روايت ها در واقع جنگ بر سر قدرت توليد معنا و تفسير پديده ها و 
حوادث است. امروزه با غلبه رسانه هاي نوين و شبكه هاي اجتماعي، 

اهميت جنگ روايت ها بيشتر خود را نشان مي دهد.
  در روزگار كنوني لزوماً طرفي كه حق با اوسللت پيروز صحنه هاي 
تقابل نيست، بلكه طرفي پيروز  است كه كنترل روايت را در دست 
دارد و معموالً روايت اول را ارائه داده و تثبيت كرده اسللت. پس از 
آنجايي كه مصوبات مجلس پيش از اطاع دشللمنان، توسط خود 
نمايندگان يا دولت به صورت طرح و اليحه تهيه مي شللود، امكان 
بالقوه ارائه روايت اول و تثبيت آن فراهم است و هيچ كوتاهي اي در 

اين زمينه پذيرفتني نيست!
4-   وجه ديگر اهميت ضرورت تبيين رسانه اي مسائل و موضوعات 
حكمراني از جمله تبيين اقدامات و قوانين مصوب مجلس شوراي 
اسامي، مردمي بودن نظام اسامي و ولي نعمت بودن مردم است. 
مردم علت موجده پيروزي انقاب اسللامي و تشللكيل جمهوري 
اسامي هسللتند و علت مبقيه اين انقاب و نظام نيز همين مردم 
هسللتند و به همين دليل اسللت كه دشمنان بيشللترين تمركز و 
بيشترين سرمايه گذاري را براي جدا كردن مردم از انقاب و نظام 

كرده اند.
 پس از اين منظر، تبيين رسللانه اي مسللئوالن و نمايندگان واجد 
آدابي خاص و ويژگي هايي مناسب اين ولي نعمت بودن مردم است؛ 
تبيين رسانه اي بايد با ادب مناسب شأن مردم و با تواضع در برابر 
آنان همراه بوده و از درشت گويي و نگاه از باال به پايين به دور باشد. 
بايد از همه ابزارهاي مفيد و به صللورت هنرمندانه در اين موضوع 
استفاده كرد. بايد صادقانه با مردم صحبت كرد و از مواجهه صادقانه 
با مردم نترسيد و اين سخن گرانبها را فراموش نكرد كه »هر سخن 
كز دل برآيد، الجرم بر دل نشيند. « بايد در مواجهه مستقيم با مردم 
و حتي در ميان مللردم و به صورت رو در رو باشللد و بايد با تعميق 
همدلي، اتحاد ملي و پرهيز از دوقطبي سازي كاذب و هر نوع ادبياتي 

كه به شكاف هاي بالقوه دامن بزند همراه باشد. 
روشن است كه بيش از مردم و پيش از آنها، مسئوالن و نماينده هاي 
مجلس وظيفه اقدام درسللت و اصولي در صحنه جهاد تبيين را بر 
عهده دارند و الزم است در اين زمينه اهتمام الزم را داشته باشند و 
فراموش نكنند كه براي چندمين بار مخاطب رهبر معظم انقاب 

براي اداي تكليف در اين موارد هستند. 

حميدرضاشاهنظري

رهبر معظم انقالب در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي:

انقالبیماندنمهمتراست

رهبر معظم انقالب اسالمي صبح چهارشنبه 
در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شوراي 
اس�المي، فت�ح خرمش�هر را نم�اد تغيي�ر 
يك معادل�ه تلخ به ي�ك معادله ش�يرين و 
تحقق نج�ات ملي دانس�تند و با اش�اره به 
عوام�ل اي�ن تغيير معادل�ه گفتن�د: قاعده 
عبور از ش�رايط س�خت، پيچي�ده و تلخ و 
رس�يدن به پي�روزي و موفقي�ت، عملكرد 
جهادي، عزم راس�خ، ابتكار عم�ل، از خود 
گذش�تگي، نگاه بلندم�دت و در رأس همه 
آنها اخالص و توكل به خداوند متعال است. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، ايشللان مجلس شوراي اسللامي را از 
اركان اصلي مديريت كشور برشمردند و با اشاره 
به دشواري ها و پيچيدگي هاي مديريت كشورها 
در شللرايط خطير كنوني بين المللي، همه قوا 
و دسللتگاه ها را به درك اهميللت جايگاه خود 
و همكاري صميمانلله با يكديگللر فراخواندند 
و تأكيد كردند: شللناخت صحيللح توانايي ها و 
آسلليب پذيري ها يكي از مسائل بسيار ضروري 
است، زيرا دشللمن بيش از آنكه به توانايي هاي 
خود اميدوار باشد به خطا و اشتباه هاي ما چشم 

دوخته است. 
    فتح خرمشهر تغيير يك معادله بود

رهبر انقاب اسللامي با اشللاره به ايام سالروز 
فتح خرمشللهر، اين حادثه عظيم را فراتر از باز 
پس گيري يك شللهر دانسللتند و گفتند: فتح 
خرمشهر در واقع تغيير يك معادله تلخ و حياتي 
به سود رزمندگان اسامي و تبديل آن به يك 

معادله شيرين بود. 
حضرت آيت اهلل خامنلله اي در تبيين علت اين 
تغيير معادله افزودنللد: عوامل نجات ملي كه با 
فتح خرمشهر محقق شللد، عبارتند از: عملكرد 
جهادي، از خود گذشللتگي، عزم راسخ، ابتكار 
عمل، نگاه بلند بلله اهداف و آرمان هللا و باالتر 
از همه اخاص و توكل بر خداوند. ايشللان اين 
عوامل و قاعده كلي را نسللخه نجات بخش در 
همه امور و در همه زمان ها دانسللتند و تأكيد 
كردند: مبنللاي اين قاعللده نجات بخش، وعده 
تخلف ناپذير خداوند در قللرآن مبني بر پيروز 
گرداندن افراد و جامعه اي است كه به اين عوامل 
پايبند باشللند و خداوند عمل و مجاهدت هاي 

افراد چنين جامعه اي را ضايع نخواهد كرد. 
    بس�ياري از مش�كالت از ت�ن دادن ب�ه 

خواسته هاي حقير آغاز مي شود
رهبر انقاب اسامي گفتند: از خود گذشتگي به 
معناي اسير نشدن در پنجه خواسته هاي حقير 
است و بسياري از مشكات افراد و جوامع از تن 

دادن به خواسته هاي حقير آغاز مي شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس وارد موضوع 
مجلس شدند و با تأكيد بر اينكه مجلس شوراي 
اسللامي يكي از اركان و اضاع اصلي مديريت 
كشور و داراي جايگاه مهمي است، خاطرنشان 
كردند: نمايندگان مجلس از شهرهاي مختلف و 
حتي از شهرهاي كم جمعيت نيز بايد به جايگاه 
مجلس چنين ديدگاهي داشته باشند و متوجه 
سللختي و پيچيدگي مديريت كشللور باشند. 
ايشان با اشاره به وسللعت، جمعيت، جغرافيا، 
تاريخ و اقليم متنوع ايران تأكيد كردند: مديريت 
كشوري با موقعيت ايران عزيز، كاري مهم و با 
توجه به شرايط ويژه كنوني دنيا، طبيعتاً دشوار 
و پيچيده است. رهبر انقاب اسامي خاطرنشان 
كردند: البته در شرايط امروز دنيا، مديريت براي 

همه كشورها سخت شده است. 
   دشمن بيش از توانايي خود به اشتباهات 

ما دل بسته است
حضرت آيللت اهلل خامنلله اي در تبيين داليل 
شرايط خاص حاكم بر دنيا گفتند: رقابت هاي 
خصمانه قدرت هللا و تهديدهللاي قدرت هاي 
اتمي عليه يكديگللر، تحللركات و تهديدهاي 
فزاينده نظامللي و جنگ در نزديكللي اروپا به 

عنوان يكي از جنگ خيزتريللن مناطق جهان، 
فراگيري كم سللابقه يك بيماري و تهديدهاي 
غذايي در سطح جهان، همه عواملي هستند كه 
شرايط كنوني دنيا را ويژه كرده اند و در چنين 
شرايطي مديريت كشورها، سخت تر و پيچيده تر 

شده است. 
ايشللان خاطرنشللان كردند: ايران، عللاوه بر 
شللرايطي كه بر همه كشللورها حاكم است، به 
دليل ارائه الگويي نو كه عبارت از مردم ساالري 
ديني اسللت و موجللب بر هم خللوردن جدول 
تنظيمي نظام سلللطه شده است، با قدرت هاي 
جهاني درگير چالش مسللتمر در ابعاد مختلف 

است. 
رهبر انقاب اسامي با تأكيد بر اينكه جمهوري 
اسامي در برابر همه خصومت ها و دشمني ها، 
سينه سپر كرده و در حال پيشرفت و موفقيت 
اسللت، افزودند: نمايندگان مجلللس، دولت و 
قوه قضائيه و دستگاه هاي ديگر همه بايد بدانند 
كه در چلله مديريت بللزرگ و مهمللي دخيل 
هسللتند و به تناسللب اين جايگاه، مراقبت از 
خود را افزايش دهند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
خاطرنشللان كردند: بايد هللم توانايي ها و هم 
آسيب پذيري ها را به درستي شناخت و مراقب 
بود خطا و اشتباهي رخ ندهد، زيرا دشمن بيش 
از آنكه بلله توانايي هاي خود اميدوار باشللد، به 
اشللتباه هاي ما اميد بسته اسللت. رهبر انقاب 
با اشاره به تعبير سللابق خود از مجلس يازدهم 
به عنوان مجلللس انقابي افزودنللد: بعضي ها 
از ايللن تعبير خوش شللان نيامد، امللا اين يك 
تعبيللر حقيقي بود، چراكه مللردم نمايندگاني 
را براي اين مجلس انتخاب كردند كه شللعارها 
و جهت گيري هللای آنهللا انقابي بود. ايشللان 
اظهللارات برخي افراد كه شللعارهاي انقاب را 
دردسر براي كشللور مي دانند، مردود دانستند 
و گفتند: حركت به سمت آرمان هاي انقاب به 

نفع كشور و موجب درمان دردهاي آن است. 
    انقالبي ماندن مهم تر از انقالبي بودن

حضرت آيللت اهلل خامنه اي، انقابللي ماندن را 
مهم تر از انقابي بودن خواندند و خاطرنشللان 
كردند: بعضللي افراد در سللال هاي اول انقاب 
بسيار پر شور و حرارت و به تعبيري سوپرانقابي 
بودند، اما استقامت و طاقت ماندن در اين راه را 
نداشتند و نتوانستند در مسير بمانند، بنابراين 
مشكل تر از انقابي بودن، انقابي ماندن فردي و 
جمعي مجلس است. ايشان با تحسين اقدامات 
خوب انجام شده در دو سللال گذشته  مجلس 
يازدهم، در ادامه به بيان شاخص هاي »نماينده 
انقابي« پرداختند و گفتند: اولين شللاخص، 
»ساده زيستي و اسير تجمات و اعيان نشيني 
نشدن« است و نبايد زندگي نمايندگان با قبل 

از دوره نمايندگي تفاوت كند. 
»مسللئوليت پذيري« دوميللن شللاخص يك 
نماينده انقابي بود كه رهبللر انقاب با تأكيد 
بللر آن گفتند: پللاي قانون خوبي كلله تصويب 
مي كنيللد، محكم بايسللتيد و از طللرف ديگر 
اينگونه نباشللد كه با آگاهي از رد شدن آن در 
شللوراي نگهبان يا ناتواني دولت در اجراي آن، 
قانوني تصويب كنيد تا فقط مسئوليت آن را از 

دوش خود برداريد.
 ايشان »مردمي بودن« را شللاخص ديگري از 
انقابي گري يك نماينده برشمردند و افزودند: 
مردمي بودن يعني عاوه بر نشست و برخاست 
با مردم، گوش شللنوا براي شللنيدن حرف آنها 
داشللته باشلليد، اما در جايي كه امكان اجراي 
خواسته مردم ممكن نيست با زبان گويا داليل 
آن را توضيح دهيد كه اين كار از مصاديق جهاد 

تبيين است. 
   مجلس اسير جنجال سازي ها نشود

حضللرت آيت اهلل خامنلله اي، »اصلللي- فرعي 
كردن مسائل كشور و مقدم داشتن حل مسائل 
اصلي« را از ديگر شاخص هاي نماينده انقابي 

دانستند و گفتند: شاخص ديگر »اجتناب جدي 
از تبعيض و فساد« چه در قبال فساد ديگران و 
چه مراقبت از خود در مقابل فساد است. ايشان 
»همكاري صميمانه با قوا و دستگاه هاي ديگر 
و همچنين بدنه آنها« و پرهيز از گروكشللي و 
معارضه را از جمللله الزامات مجلللس انقابي 
دانستند و خاطرنشان كردند: نماينده انقابي 
با عموم مردم همراه است، اما عوام زده و جو زده 
نيسللت، بنابراين در قوانين و اقدامات مجلس، 
چنانچه مخالفت ها منطقي بود آنها را بپذيريد، 
اما در غير اين صورت، جنجال و فضاسازي عليه 
مجلس و قانللون نبايد شللما را از انجام وظيفه 

باز بدارد. 
رهبر انقاب، »پايبندي كامل به قانون اساسي 
و تكاليف آن« را شاخصه ديگر نماينده انقابي 
دانستند و در جمع بندي اين بخش از سخنان 
خود گفتند: البته يكي از چيزهايي كه نشللانه 
انقابي بودن نيسللت، نطق هاي ميان دسللتور 

پر شور همراه با اعتراض و عصبانيت است. 
   قانونگذاري مجلس نبايد در تعارض با 

سياست ها باشد
حضرت آيت اهلل خامنه اي سللپس به بيان چند 
توصيه درباره مسللائل قانونگذاري پرداختند. 
ايشللان با تأكيدبر »وضع قوانين بللا نگاه جامع 
و بلندمدت و پرهيز از قانونگذاري براي هر امر 
جزيي« توجه به سياسللت هاي كلي اباغي در 
قوانين را با اهميللت خواندند و افزودند: وظيفه 
مجلس، قانونگذاري براسللاس اين سياست ها 
اسللت، نه در تعارض با آنهللا، البتلله بعضي از 
سياسللت هاي كلي مانند سياسللت هاي كلي 
انتخابللات يا سياسللت هاي كلللي قانونگذاري 
نياز به قانللون دارند كه با وجود گذشللت چند 
سال از اباغ آنها هنوز قوانين مربوطه تصويب 

نشده است. 
رهبر انقاب، پيشنهاد طرح از طرف نمايندگان 
را به خصوص در مواردي كه خأل و نياز كشللور 
اسللت، اما دولت درباره آنها اليحه نداده است، 
جزو حقوق و وظايف مجلس خواندند و گفتند: 
البته شللنيدم كه در اين مجلس تعداد طرح ها 
بيش از مجالس قبلي است كه اين كار چندان 
مناسب نيسللت و كار كارشناسي و اجراي آنها 
دچار مشللكل مي شللود و با اجرا نشدن قانون، 
مسئوليت ها لوث مي شود. ايشان در اين زمينه 

افزودند: با تشكيل مجالس جديد، طرح هاي در 
جريان بررسللي مجلس قبل كه وقت و زحمت 
زيادي صرف آنها شللده، كنار گذاشته مي شود 

كه اين مسئله نياز به اصاح دارد. 
   برنامه هاي پنج ساله بايد مسئله محور 

باشد نه كلي گويي
توصيه ديگر حضرت آيت اهلل خامنه اي »اصاح 
سللاختار بودجه« بود كه گفتند: تركيب غلط 
بودجلله هنوز اصاح نشللده كلله مخاطب اين 
موضوع بيشللتر دولت اسللت، امللا در مجلس 
نيز نبايد بللا افزايللش هزينه ها بللدون تعيين 
درآمدهاي واقعللي و قابل تحقق، به كسللري 
بودجه كه ام الخبائث مشكات اقتصادي است، 
اضافه شللود. ايشللان با تأكيد بر »تقويت بنيه 
كارشناسللي مجلس چه در مركز پژوهش ها و 
چه در كميسلليون هاي تخصصللي« به تدوين 
برنامه هفتم توسعه اشللاره كردند و گفتند: در 
اين برنامه هاي پنج سللاله نبايد بلله كلي گويي 
اكتفا شللود، بلكه دولللت و مجلس بللا نگارش 
مسئله محور برنامه، راه را براي دست اندركاران 

كشور روشن كنند. 
رهبر انقاب اسللامي بللا بيان چنللد نمونه از 
مسائلي كه بايد در برنامه هفتم مورد توجه قرار 
بگيرد، افزودند: در برنامه هفتم براي مسللائلي 
مانند كشاورزي يا مسئله معدن كه ظرفيت هاي 
كشور در آن دست نخورده يا با استحصال بدون 
ارزش افزوده است يا مسئله صنعت كه راهبرد 
كشللور در اين بخش نامعلوم است، به صورت 
علمي و مسئله محور سند و برنامه نوشته شود. 
البته امكانات كشور و موضوع آمايش سرزميني 

نيز در نظر گرفته شود. 
   براي مصوبات پيوست رسانه اي 

داشته باشيد
ايشان در توصيه بعدي، »توجه به ابعاد رسانه اي 
مصوبات و اقدامات مجلس و توضيح آنها براي 
مردم« را مورد تأكيد قرار دادند و گفتند: توضيح 
درست ندادن به مردم، موجب مي شود فرصت 
فضاسازي و هياهو عليه قانون ايجاد شود و شما 

از تصويب آن پشيمان شويد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تمجيد از چابكي و 
گزارش هاي به موقع ديوان محاسبات در چند 
سللال اخير افزودند: اخيراً ديوان محاسللبات 
بررسي بودجه بعضي از شللركت هاي دولتي را 
نيز آغاز كرده كه اگر آن را به همه شركت هاي 
دولتللي تعميم دهيللد از جمله امتيللازات اين 

مجلس خواهد بود. 
    نمايندگان در انتصابات دخالت نكنند

رهبر انقللاب با اشللاره به توصيه سللابق خود 
بلله نمايندگان مبني بللر پرهيللز از دخالت در 
انتصابات خاطرنشللان كردنللد: رئيس مجلس 
گفتند بعضي از نمايندگان از اين توصيه دلخور 
شده اند، در حالي كه اين توصيه به مصلحت خود 
شما است، چراكه اگر در يك منطقه با پيشنهاد 
يا فشار يك نماينده، مسئولي منصوب شود، اما 
عملكرد او مطلوب نباشد، مشخص نيست بايد از 
چه كسي بازخواست شود. ايشان در اين زمينه 
افزودند: يكي از مسللائل مهم در قانون اساسي 
بحث تفكيك قوا است و هر كسي بايد به وظايف 
خود عمل كند، البته همواره بلله دولتي ها نيز 
توصيه كرده ايم از مشورت و نظرات نمايندگان 

استفاده كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي بللا تأكيد بر اهميت 
حفظ آبللروي افللراد و پرهيز از بيللان مطالب 
اثبات نشده از تريبون پر اهميت مجلس گفتند: 
هر چه مسللئوليت بيشتر مي شللود، عبادت و 
تضرع انسللان به درگاه خداوند متعال و شفيع 
قرار دادن ائمه هدي به درگاه الهي بايد بيشتر 
باشللد. ايشللان در پايان با درود بر ارواح مطهر 
امام بزرگوار و شللهيدان انقاب اسامي و دفاع 
مقدس، ياد شللهيد صياد خدايي را كه سه روز 
قبل در يك عمليات تروريسللتي به شللهادت 

رسيد، گرامي داشتند. 
   گزارش قاليباف 

از دوسال فعاليت مجلس يازدهم
در ابتداي ايللن ديللدار، آقاي دكتللر قاليباف 
رئيس مجلس شوراي اسللامي، ضمن تشريح 
اقدامات دو سال اخير مجلس يازدهم، »توجه 
به خنثي سازي تحريم ها« را راهبرد اصلي اين 
مجلس خواند و گفت: مجلس درچارچوب اين 
راهبرد، به دنبال تحقق »بسته تحول در قوانين 

اقتصادي« است. 
رئيس مجلس با بيان اينكلله مجلس همزمان 
با حل ريشلله اي مسللائل بر تدبير براي كاهش 
مشكات مقطعي مردم نيز تأكيد دارد، تصويب 
بازتوزيع يارانه ارز ترجيحي به صورت كاالبرگ 
براي كاالهاي ضروري را از اقدامات نمايندگان 
در ايللن خصوص برشللمرد. تشللريح اقدامات 
قانونللي در جهت تسللهيل صللدور مجوزهاي 
كسللب و كار، تصويب قوانين در زمينه ماليات 
بر خانه هاي خالي، حمايللت از دانش بنيان ها، 
شللفافيت، واردات خودرو، حمايت از خانواده 
و جواني جمعيللت، اولويت بخشللي به مناطق 
محروم و مناطللق حاشيه نشللين در بودجه و 
مصوبات، پيگيري بهبود مشللكات سربازان از 
ديگر محورهاي گزارش آقللاي قاليباف در اين 

ديدار بود. 

  فرمانده كل سپاه :
روحانيتهموارهاسالمراازخطرتحريف

نجاتدادهاست
بيانات رهبر انقالب اسالمي در ديدار اعضاي ستاد كنگره بزرگداشت 
4هزار شهيد روحاني كه در تاريخ ۲۳ دي ۱۳۹۸ برگزار شده بود، 
روز چهارش�نبه در محل برگزاري اين همايش در قم منتشر شد. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در اين ديدار، بزرگداشت علما و روحانيون مجاهد و پيش قدم 
در كار خير را اقدامي شايسته خواندند و گفتند: در دوره دفاع مقدس، 
طلبه هاي جوان عاوه بر كار تبليغللي و ديني، در صفوف مقدم ميدان 

جنگ هم وارد شدند و تعداد زيادي از آنان نيز به شهادت رسيدند. 
رهبر انقاب، جهاد و شهادت را فرهنگي ريشه دار در حوزه هاي علميه 
دانستند و با برشمردن مصاديقي از علماي شهيد شيعه و سني افزودند: 
شهيد روحاني يعني كسللي كه با جان خود وارد ميدان دعوت به خير 
مي شود و امروز نيز به تقويت اين روحيه در بين طاب و فضاي جوان 
نياز داريم. ايشللان امام عظيم الشللأن را الگوي ممتازي از علم و جهاد 
خواندند و خاطرنشان كردند: آن بزرگوار همچنان كه اول مجاهد دوران 
خويش و بلكه بسياري از دوران ها بود و جهادي با عظمت تر از جهاد او 
با اين نتايج در طول تاريخ شيعه وجود ندارد، در باالترين مراتب علمي 
نيز قرار داشت كه اين نشان مي دهد ورود در عرصه جهاد هيچ منافاتي 
با دانش، تحقيق و تدريس ندارد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به 
انواع جهاد از جمله جهاد علمي، نظامي، سياسي و اجتماعي افزودند: در 
هر يك از عرصه هاي جهاد كه اولويت و نياز كشور باشد، مخاطب اول آن 
كه بايد با احساس مسئوليت وارد ميدان شوند، طاب و فضاي جوان 
هستند. ايشان با ابراز اميدواري به استمرار روحيه و فرهنگ افتخارآميز 
جهاد در روحانيت، به دست اندركاران كنگره شهداي روحاني توصيه 
كردند، در ادامه اين بزرگداشللت ها با همفكري اهالي فكر و فرهنگ، 
نام، تصاوير، وصيتنامه و شرح حال و موقعيت شهداي روحاني تكثير 
و ترويج شود تا امكان اسللتفاده از موقعيت معنوي آن بزرگواران براي 

همگان فراهم شود. 
    روحانيت، حافظ اسالم از خطر تحريف

پس از پخش بيانات رهبر انقاب اسامي، سردار سرلشكر پاسدار 
حسين سامي فرمانده كل سپاه طي سللخناني، با بيان اينكه »ما 
براي هر حقيقتي اگر از بسللتر تاريخ حركت كنيللم، مي توانيم به 
ترسيم صورت و سيرت آن بپردازيم«،  اظهار كرد: بهترين توصيف 
براي روحانيت معظم ما در طللول تاريخ نگاهي تاريخي و عميق به 
نقش اين جريان در صيانت اسام در طول قرن ها است. وي افزود: 
عالمان ما در طول تاريخ حيات اسللام همراه با مللردم و مروجان 
شللريعت الهي بوده اند، اين افراد اسللام را از خطر تحريف نجات 
داده اند و جريان ناب و خالص اسللام را در طللول قرن ها در پيكره 

امت جاري ساختند. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه روحانيت مصاديق منير هدايت امت 
اسللام بوده اند، گفت: روحانيون نشانه هاي وارستگي، عائم تقوا و 
ستارگان هدايتگر نسل هاي مختلف در طول تاريخ، در ميان خانه ها، 
در منابر، حسينيه ها و مساجد بوده اند و حقيقت، احكام و حدود را 

براي مردم بيان كرده اند. 
    امام مستضعفان را بيدار كرد

 سرلشللكر سللامي با تأكيد بر اينكه هر چه در مسير اسام جلوتر 
مي رويم نقش روحانيت بيشتر مي شللود، عنوان كرد: دنياي غرب 
و استكبار تاش كرده اند تا اسللام را از صحنه سياسي عالم حذف 
و احكام دين خدا را تعطيل كند و مسلللمانان را در گورستان جهل 
مدرن خاك كند و هويت اعتقادي، ديني، فرهنگي و ملي مسلمانان 

را غارت كنند. 
وي ادامه داد: تا چهار دهه قبل چيزي به نام جهان اسللام در تاريخ 
سياسللي جهان وجود نداشللت و غربي ها مسلللمانان را به حساب 
نمي آوردند و دنياي اسللام را در دنياي سياسللي غرب جست وجو 
مي كردند، ارزش هاي اخاقي اسام را مي زدودند و ارزش هاي غربي 
را جايگزين مي كردند كه اگر اين جريان تا به امروز ادامه مي يافت از 

اسام چيزي باقي نمي ماند. 
 سرلشكر سامي با بيان اينكه امام، مستضعفان را از خواب بيدار كرد، 
عنوان كرد: بنيانگذار انقاب اسللامي پيشاني بند جهاد بر پيشاني 
ملت بست و حركت انقاب ظاهر شد و در يك مقطع تاريخي، اعجاز 
الهي رخ داد و خورشيد اسام براي شكستن دادن بزرگ ترين قدرت 
به صحنه سياسي جهان آمد. فرمانده كل سپاه گفت: شكست دادن 
يك قدرت به ظاهر شكست ناپذير در آن دوران جنگ سرد كه دوران 
انجماد امت اسللام بود، چيزي جز يك اعجاز و نتيجه نصرت الهي 
براي مؤمنان نبود. وي با اشللاره به اينكه با ظهور انقاب، دشللمن 
گريخت و شكست تاريخي براي استكبار به نام اسام ثبت شد، عنوان 
كرد: انقاب آمد تا تماميت اسام در عالم جاري شود و اين شاهكار 
روحانيت است كه امريكايي كه شوروي را شكسته است،  مي شكند 

و او را از اين سرزمين مقدس بيرون مي راند. 
   ولي فقيه نجات دهنده ملت ايران از مين هاي بزرگ

سرلشللكر سللامي از ولي فقيه به عنوان نجات دهنده ملللت ايران از 
مين هاي بزرگ نام برد و عنوان كرد: دشمن آتش بر سر ملت مي ريزد، 
اما همچنان ملللت ايران با تكيه بر امام خللود مقاومت مي كند و پيروز 
مي شود. وي با اشللاره به اينكه همه قدرت ها بعد از جنگ ضعيف تر و 
خسته تر مي شوند، گفت: امروز ناكامي را در سيماي امريكا و رهبرانش 
مي بينيم و از طرفي وضعيللت ايران مقتدر را نيز مشللاهده مي كنيم. 
سرلشكر سامي بر لزوم شناسايي سياست هاي دشمن و رصد كردن او 
تأكيد كرد و افزود: اكنون مشاهده مي كنيم كه دشمن در اتاق هاي فكر 
و كاخ هايش شبانه روز براي شكستن اسام و بازگشتن به تاريخ جهان 
اسام توطئه مستمر مي كند. وي با بيان اينكه پيشواي ايران اسامي 
مورد حمات مستقيم دشمن است، گفت: بنده نمي توانم بسياري از 
واقعيت هاي شيرين را بگويم و ان شاءاهلل بعداً باز گو خواهيم كرد، اما از 
ما قبول كنيد كه يك روحاني جانباز در ميانه يك ميدان جهاني جهاد، 
سال ها شبانه روز ايستاده است و دشمن را بي عمل گذاشته است، دشمن 

مجهز است، اما نمي تواند عمل كند. 
    انتقام خون عزيزان خود را مي گيريم

سرلشللكر سللامي با بين اينكه دشللمن با اصوات و كلمات به دنبال 
شكستن دادن نظام اسامي است، با اشاره به ترور شهيد صياد خدايي 
خاطرنشان كرد: دشمنان ما پاسللداري بي دفاع را ترور و فكر مي كنند 
جهاني را فتح كللرده اند، البته كه انتقام ذره ذره خللون عزيزان خود را 
مي گيريم، اما همگان مي دانند كه ما درحال پيشرفت هستيم، هنر و 
شاهكار اين بود كه هم قدرت ساختيم و هم كشور را، شهرهايمان آرام و 
آباد است و مردمان مان آرام و شكيبا هستند. مردم عزيز ايران ايستادند 
و صادق الوعد بودند و همه از حوادث صدر اسام عبرت گرفتند و امام را 

در محراب تنها نگذاشتند.
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بعضي افراد در سال هاي اول انقالب 
بسيار پر شور و حرارت و به تعبيري 
سوپرانقالبي بودند، اما استقامت و 
طاقت ماندن در اين راه را نداشتند و 
نتوانستند در مسير بمانند، بنابراين 
مش�كل تر از انقالبي بودن، انقالبي 
ماندن فردي و جمعي مجلس است

البته ش�نيدم ك�ه در اي�ن مجلس 
تعداد طرح ها بيش از مجالس قبلي 
اس�ت كه اين كار چندان مناس�ب 
نيست و كار كارشناس�ي و اجراي 
آنها دچار مشكل مي شود و با اجرا 
نش�دن قانون، مس�ئوليت ها لوث 
مي شود.  با تشكيل مجالس جديد، 
طرح هاي در جريان بررسي مجلس 
قبل كه وقت و زحمت زيادي صرف 
آنها ش�ده، كنار گذاش�ته مي شود 
كه اين مس�ئله نياز به اصالح دارد
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