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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 دیدار نیوز ]برگرفته از سایت:[

   ۱۳۹۷دی   ۱۵ ]تاریخ:[

 

 با اشاره به مصوبات جدید شورای عالی انقالب فرهنگی،

 تصویب قانون ستاره دار کردن دانشجویان و ممنوعیت تحصیل بهاییان بی خبر بوده استمطهری: مجلس از 

مطهری با بیان اینکه مجلس زیر بار مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شورای نگهبان دوم نمی رود، گفت: 

با سیاست های شاهد هستیم که مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت 

 .کالن بررسی می کند که خالف قانون اساسی است

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مرحوم آیت هللا هاشمی رفسنجانی برداشت صحیح از اصل   -دیدارنیوز 

 .والیت فقیه را به نمایش گذاشت و مهمترین کار ایشان را می توان تفسیر درست عملی از والیت فقیه دانست

روز پنجشنبه درهمایش »تقنین درجمهوری اسالمی« در دانشگاه مفید قم، افزود: آیت هللا هاشمی ضمن  علی مطهری

توجه به حفظ و تقویت نهاد والیت فقیه درمواردی که احساس می کرد که انقالب درمسیر کجی قرار گرفته است به  

 ...  .صراحت نظرات خود را بیان می کرد

اره دار کردن دانشجویان و قانون منع تحصیل بهائیان در شورای عالی انقالب وی با اشاره به تصویب قانون ست

فرهنگی گفت: مجلس اساسا از وضع چنین قانون بی اطالع بوده است و باید در مقابل این قوانین پاسخگو باشد و این 

 .در حالی است که مجلس تنها نهاد قانون گذار در کشور است

گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: به راحتی نمی توان پذیرفت که  مطهری با اشاره به روند قانون

سیاست های کلی بخشی از قانون اساسی است چرا که زمانی که مردم به قانون اساسی رای دادند، به این سیاست ها  

کلی، مغایر با قانون رای نداده اند و به همین دلیل نمی توان گفت که مغایرت قوانین با برخی ازاین سیاست های 

 .اساسی است

وی اظهار داشت: برخی سیاست های کلی مغایر با یکدیگر و برخی اساسا سیاست نیست بلکه قانون گذاری است به  

همین دلیل نمی توانیم بگوییم که مغایرت با سیاست های کلی، مغایرت با قانون اساسی است و چنین استنادی توسط 

ایب رئیس مجلس شورای اسالمی،گفت: این وظیفه نمایندگان است که اعالم کنند که این  ن .شورای نگهبان درست نیست

 .قوانین مغایر با سیاست های کلی است یا نه و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد

مجمع در جایگاه شورای  مطهری ادامه داد: اختالف مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی ایجاد می شود که

نگهبان دوم ایستاده است به گونه ای که شورای نگهبان اول مغایرت قوانین با شرع و قانون را بررسی و مجمع 

وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت  .تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بر اساس سیاست های کلی بررسی می کند

نین، اقدام به تغییر قوانین می نماید که با قانون اساسی فعلی چنین نظام یک گام جلوتر رفته و عالوه بر بررسی قوا

کاری غیر قانونی است و اگر می خواهیم چنین کاری انجام شود باید مجلس موسسان تشکیل و قانون اساسی تغییر 

 ...  .یابد

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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