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عبداهلل ناصری:

»

گفتمان
اصالحطلبی در
اصالحطلبان
جامع ه محور دیده
خواهد شد

»

خبر

سیاست

2

عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالحطلب گفت :اصالحطلبان به ویژه بعد از دوم اسفند خودشان باید ابتکار عمل
را به نحوی به دست بگیرند .هم اصالحطلبان و هم شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان ،باید ارزیابیهایی را انجام
دهند و تکلیفشان را برای آینده مشــخص کنند .به گزارش برنا ،عبداهلل ناصری با بیان اینکه بعد از سخنرانی رئیس
دولت اصالحات ،مرز بین اصالحطلبان جامعهمحور و حکومتمحور مشــخص خواهد شد ،گفت :از این به بعد یک
جبهه مستقل به اسم اصالحطلبی نداریم ،رئیس دولت اصالحات ،اصالحطلبان جامع ه محور را نمایندگی خواهد کرد
و از این به بعد گفتمان اصالحطلبی در اصالحطلبان جامع ه محور دیده خواهد شد .وی افزود :عمده نقش اصالحطلبان
جامعهمحور تنظیم مناسبات با مردم جامعه است و از این به بعد به ،صندلی قدرت و حکومت ،نباید فکر کنند .فاصله
بین حکومت و جامعه مدنی فاصله معناداری است و دیگر نمیتوان مثل گذشته محرم ماند و بازی کرد.

مسعودپزشکیان:

»

ممکن است در
مجلسیازدهم
فراکسیون
اصالحطلبان
تشکیلشود

مسعود پزشکیان نماینده اصالحطلب مجلس دهم و منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم ،در خصوص وضعیت
اصالح طلبان در مجلس یازدهم گفت :ممکن است فراکســیونی بوجود بیاید اما آن چیزی که همیشه دنبال آن بوده
و هستم درست شدن سیستم داده هاست که منجر به تحقق شعار شــفافیت می شود .به گزارش خانه ملت ،مسعود
پزشکیان گفت :این اتفاق موجب می شــود تا در تمام زوایای اقتصادی و زندگی برای مردم شفاف سازی شود به این
شکل که معلوم می شود چه کسی رشــوه گرفته و اقدام به قاچاق کرده،چه کســی از رانت و داللی استفاده کرده،چه
کسانی فرار مالیاتی داشتند بر این اساس اگر سیستم داده ها را درست نکنیم قابل مشکالت موجود در کشور قابل حل
نیست .نایب رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد :در مجلس یازدهم برای من مهم نیست چه کسی رئیس باشد و به
دنبالریاستفراکسیونینیستمبلکهبایداهدافموردنظربهمنظورتحققپیگیریشود.

گزارش

گزارش روزان از بگومگوهای مجلس و شورای نگهبان پیرامون مصوبات جنجانی:

ناکامیدهمیها

محمود صادقی:

به دعاوی قربانیان پرونده ترور
دانشمندان هستهای رسیدگی شود

محمود صادقی نماینده اصالحطلب مجلس در نامهای به
وزیر اطالعات پیشنهاد کرد که ســتاد ویژهای برای رسیدگی
به دعاوی قربانیان بیگناه این پرونده تشــکیل شده و به آنها
خسارت کامل داده شــود .به گزارش ایسنا ،متن نامه محمود
صادقی به محمود علوی وزیر اطالعات به شــرح زیر اســت:
«عطف به نامه  ۱۲بهمنماه سال  ۱۳۹۸و سپاس از پاسخگویی
جنابعالی ،اگرچه اکثر پرســشهای دهگانه ایــن نامه در نامه
مربوط به  ۳۱شهریورماه  ۱۳۹۸به ویژه ضرورت پیگرد قضایی
مســئوالن وقت از جمله وزیر ارتباطات ســابق و الزام آنها به
پرداخت خسارت وارده به قربانیان و نیز توضیح درباره عوامل
اصلی ترورها بیپاسخ گذاشته شده است اما از اذعان و تصریح
مجدد و خطاهای کارشناســی در پرونده ترور دانشــمندان
هستهای و نیز مذاکره مدیران ذیربط آن وزارتخانه با مسئولین
قوه قضاییه برای تعیین شعبه ویژه جهت رسیدگی به دعاوی
قربانیان بیگناه پرونده و جبران کامل خســارات وارده به آن
کمال سپاسگزاری را دارم ».ضمن تقدیر مجدد از کوششهای
جنابعالی برای اصالح رویهها و فرآیندهای مورد عمل در وزارت
اطالعات به ویژه تصمیمات متاخذه در خصوص قربانیان این
پرونده بار دیگر تاکید میکند کــه جنابعالی به لحاظ جایگاه
سازمانی و هم از لحاظ شرعی و حقوقی مسئول جبران خسارات
معنوی و مالی وارده به قربانیان این پرونده هســتید و قطعا در
روز جزا در دادگاه عدل الهی باید پاسخگو باشید ،لذا ضمن ابراز
خوشــبختی از اقدام مدیران ذیربط پیشنهاد میشود دستور
فرمایید ستاد ویژهای برای رسیدگی به دعاوی قربانیان تشکیل
شود و ضمن دادن تامین و اطمینان خاطر به ایشان و دریافت
مدارک و مستندات و نیز ارائهی معاضدت حقوقی الزم غرامت
آنها به طور کامل جبران شود».

دبیر کمیته اجرایی فراکسیون اکثریت مجلس
یازدهم:

مسیر انتخاب هیات رییسه مجلس
یازدهم ،فراکسیون است

علیرضا زاکانــی دبیر کمیته اجرایی فراکســیون اکثریت
مردمی انقــاب مجلس یازدهم گفت :مســیر انتخاب هیات
رییســه مجلس یازدهم ،فراکســیون اســت و هر گروه یا هر
فردی که جمعی را دورهم جمع میکند و تصمیمی میگیرند
رســمیت ندارد .به گزارش ایلنا ،علیرضــا زاکانی دبیر کمیته
اجرایی فراکســیون اکثریت مردمی انقالب گفت :فراکسیون
اکثریت مجلــس متشــکل از نمایندگانی اســت که ائتالف
نیروهای انقالب آنهــا را معرفی کــرد و بالغ بــر  ۲۰۷نفر از
نمایندگان عضو ائتالف هســتند ،همچنین کسانی که جبهه
پایداری آنها را معرفی کرد هم در جمع اصلی هستند و با توجه
به اقبالی که مستقلین برای حضور دارند ما در نظر داریم که یک
فراکسیون بالغ بر  ۲۵۰-۲۴۰نفره تشکیل دهیم .البته به علت
شیوع کرونا نشد که این عدد تهران گرد هم جمع شوند و قرار
شد که به ازای هر  ۵نفر  ۱نفر به فراکسیون معرفی شوند که در
مجموع  ۶۲نفر به عنوان شورای موقت فراکسیون معرفی شدند
و در جلسهای که هفته گذشته ۵۹نفر حضور یافتند ،چهار گروه
با هدف تدوین برنامه مجلس ،بازنگری آییننامه و مولفههای
تقسیمبندیکمیسیونهاوهمچنیناجراییتشکیلشدند.
وی افزود :این کارگروه اجرایی وظایفی را دنبال میکرد که
در نوبت اول فراکسیون باید هیات رییسه مجلس انتخاب شود،
بعد از جلســه اول که روز هفتم خواهیم داشت ،در جلسه دوم
اگر روز هشتم باشد علیرغم منع قانونی که دارد ،عصر روز هفتم
این فراکسیون تشکیل جلســه خواهد داد  ،لذا مسیر انتخاب
هیات رییسه مجلس یازدهم ،فراکسیون است و هر گروه یا هر
فردی که جمعی را دورهم جمع میکند و تصمیمی میگیرند
رسمیتندارد.

گروه سیاســی -در یک ماه اخیر اختالف
بین شــورای نگهبان و مجلس شــورای اسالمی
باال گرفته اســت .مجلس دو مصوبــه در تحدید
اختیارات شورای نگهبان وضع کرد که موجب شد
اعضای این شــورا علیه آن مصوبات موضعگیری
کنند .موضعگیریهای اعضای شــورای نگهبان،
نمایندگان مجلس را به واکنش واداشــت .گرچه
دیروز یکــی از حقوقدانان مجلس کوشــیده این
موضعگیریها را توجیه کند اما مسئله این است
که مجلس دهــم دســتاوردهایش را در تنگنای
نهادهای بیرونی میبیند.
توجیه دخالت در امور مجلس
روز گذشــته هــادی طحــان نظیــف عضو
حقوقــدان شــورای نگهبــان در سلســله
موضعگیریهایش که طنعهای به مجلس در خود
دارد ،در صفحه اینستاگرام خود نوشت« :ابتدا باید
میان نظر رسمی شــورای نگهبان و نظر اعضای
شورا تفکیک قائل شویم .اعضای شورا ممکن است
نسبت به موضوعات کشــور نظری داشته باشند
اما وقتی همان موضوع در جلســه شــورا مطرح
میشــود ،در تصمیمگیری جمعی نظری خالف
آن اعالم شــود .لذا نظر اعضای شــورا ،لزوما نظر
شورا نیست».
وی ادامه داد« :در قانون هم منعی نشــده که
اعضای شورای نگهبان از اعالم نظر خود راجع به
مسائل روز کشور و حتی مصوبات مجلس شورای
اسالمی منع شــده باشــند .ضمن اینکه باالخره
عضو شورای نگهبان هم شهروند این کشور است
و مثل همه شــهروندان عادی از حق بیان و اظهار
نظر قانونی برخوردار است».
این عضو شــورای نگهبان تصریــح کرد« :در
عین حال ما در شــورای نگهبان فقهای بزرگ و
حقوقدانهای معتبر و شناختهشدهای داریم که
نســبت به موضوعات مختلف ممکن است نکاتی
داشته باشند ،نه از باب عضو شورای نگهبان بودن،
بلکه از باب کارشناس فقهی یا حقوقی بودنشان
و این نظرات به بهبــود حکمرانی میتواند کمک
کند».
طحــان نظیف به کنایــه نوشــت« :اگر مث ً
ال
قیمت پراید ۹۰ ،میلیون تومان شود ،دالر  ۱۷هزار
تومان شود یا بنزین یکشــبه سه برابر شود ،چون
اینها جــزو مصوبات مجلس نبوده و در جلســات
شــورا بحث نمیشــود ،اعضای شــورا هم نباید
سخنی بگویند و یا اعتراض نمایند؟!»
او افزود« :قانون انتخابات موضوعی است که به
طور کامل با شــورای نگهبان مرتبط است و حتی
اعضای شورا بیشــتر از نمایندگان محترم ،درگیر
مشــکالت قانون و اجرای آن هستند؛ همیشه در
مورد آن مطالبه بودهاند؛ بــرای آن هزینه دادهاند
و البته شاید بیش از هر نهادی نگران حق مردم و
داوطلبان بودهاند؛ آیا نسبت به قانونی که مصائب
نظام انتخاباتی را چند برابر میکند و مشــکالتی
را برای مردم ،داوطلبان و دســتگاههای اجرایی و
نظارتی ایجاد میکند باید ســاکت باشیم؟ نباید
اشــکاالتی را که میبینیم به نمایندگان محترم
گوشــزد نماییم؟ به نظــر من این یعنــی تعامل
مثبت میان شورای نگهبان و مجلس و البته سایر
دستگاهها در موارد دیگر».

این اظهارات در واکنش به اعتراضاتی بود که
نمایندگان مجلس به اعضای شورای نگهبان بابت
موضعگیریهایشان علیه مصوبات اخیر مجلس
بود.
بگو مگوهای مجلس و شورای نگهبان
از اواخر فروردین مجلس شــورای اســامی
طرح اصالح قانــون انتخابات را در دســتور کار
گذاشــت که پس از طی کردن مسیر به تصویب
نهایی مجلس رسید .مجلس دهم در این مصوبات
تالش کرده بود کــه حدود نظارت اســتصوابی
شــورای نگهبان را مشــخص و امکان اعتراض و
شکایت برای نامزدهای ردصالحیت شده را فراهم
کند .به عالوه که برای تعییــن مصادیق برخی از
شــروط کاندیداها مبنای مشــخص گذاشته بود

»

باز هم اعضایی چون کدخدایــی و طحان نظیف
اظهارات دبیر شورای نگهبان را ادامه دادند.
در ادامه ،نمایندگان مجلس طرحی در دستور
گذاشتند که بر اساس آن امکان عزل حقوقدانان
شــورای نگهبان برای مجلس فراهم میشد .این
طرح نیز در مجلس رأی آورد .همچنین بر اساس
این مصوبه گزینههــای پیشــنهادی حقوقدان
شــورای نگهبان که توســط رئیس قوه قضاییه
به مجلس معرفی میشــود باید حداقل دو برابر
ظرفیت باشــد تا رأی دادن یا ندادن نمایندگان
مجلس معنادار باشد.
موضعگیریهای اعضای شورای نگهبان ادامه
یافت که با واکنش برخــی از نمایندگان مجلس
روبرو شــد .از جمله علی مطهری کــه در نامهای

بیطرفی و رعایت عدالت از اصول حاکم بر شــورای نگهبان اســت.
این شــورا به عنوان نهادی که قرار است پاســدار این باشد مصوبات
مجلس با قانون اساسی انطباق داشته باشــد ،باید در کمال بیطرفی
عمل نماید و هر اظهار نظری که نشــان از عدم بیطرفی دارد ،خالف
این شأن اســت .به خصوص در موردی که خودشان ذینفع هستند.

تا ردصالحیت بر اســاس این شــروط به صورت
سلیقهای انجام نگیرد.
این مصوبه مجلس با واکنش منفی سخنگوی
شــورای نگهبان در همــان روزی کــه فوریت و
کلیاتش را تصویب شد ،مواجه گردید .کدخدایی
با لحنی تحقیرآمیز درباره بهارستانیها حرف زد.
بعد از او ،این طحان نظیف بــود که همان حرف
کدخدایی را تکــرار کرد و با لحنــی تحقیرآمیز
مجلس را متهم کرد که خودش باعث شده که در
رأس امور نباشد.
امــا بهارستاننشــینها علیرغــم ایــن
موضعگیریهــا جزئیات آن طــرح را به صورت
رادیکالتری تصویب کردند.
در ادامه ،این بار این احمد جنتی دبیر شورای
نگهبان بود که علیه مصوبه مجلس ســخن گفت.
او در نطق پیش از دســتور خود در جلسه رسمی
شــورای نگهبان علیه این مصوبه موضع گرفت و

رسمی به جنتی از اظهارات او انتقاد کرد.
وجه اشتراک واکنشهای بهارستاننشینها
در مقابــل موضعگیری اعضای شــورای نگهبان
این بود که آنها حق ندارند در کار مجلس دخالت
کنند .برای مثال مطهری در واکنش به کدخدایی
در توییتــر خود نوشــت کــه شــورای نگهبان
میخواهد دســتور کار مجلس را هم تعیین کند.
اشــاره او به اظهارات کدخدایی بود که (توســط
طحان نظیف هم تکرار شــد) که گفتــه بود در
شــرایط کرونایی مجلس نباید به قانون انتخابات
بپردازد.
با توجه به واکنشهای برخــی از نمایندگان
مجلس ،طحان نظیف -که خود را در قامت دست
راست ســخنگوی شــورای نگهبان ظاهر کرده
است -در پست اخیر اینستاگرامی خود خواسته
است که اظهارنظرهای اعضای شورای نگهبان را
موجه جلوه دهد.

»

مناجاتخوانی:

سیرهعلما،میدانداریمداحان!

مجلس دهم و عوامل ناکامی بیرونی
البتــه ،توجیهــات طحــان نظیــف بــرای
موضعگیری علیه دســتور کار و مصوبات مجلس
قابل قبول نیست .درست اســت که هر فردی به
عنوان شــهروند حق اظهار نظر درباره مســائل
کشــور را دارد اما برخی جایگاههای قانونی واجد
شــخصیت حقوقی مطلقی هســتند .یعنی فرد
یا افــراد صاحب آن جایگاههــا در عرصه عمومی
فقط آن شــخصیت حقوقی به حســاب میآیند.
مثال قطعی ایــن موضوع جایگاه ســخنگوهای
نهادهاســت .ســخنگوی هر نهادی شخصیتی
حقوقی دارد و هر اظهارنظرش در عرصه عمومی
موضع نهاد متبوعش به حساب میآید .بنابراین،
هر موضع ســخنگوی شــورای نگهبــان موضع
رســمی آن شــورا به حســاب میآید و سخنگو
نمیتواند خود را از جایگاهش تفکیک کند.
به عالوه ،بیطرفی و رعایــت عدالت از اصول
حاکم بر شورای نگهبان است .این شورا به عنوان
نهادی که قرار اســت پاســدار این باشد مصوبات
مجلس با قانون اساسی انطباق داشته باشد ،باید
در کمال بیطرفی عمــل نماید و هر اظهار نظری
که نشــان از عدم بیطرفی دارد ،خالف این شأن
است .به خصوص در موردی که خودشان ذینفع
هستند.
این موضوع پیش از این یــک بار به محل نزاع
تندی در جامعه تبدیل شــد .آن زمانی که یکی از
اعضای شورای نگهبان در ســتاد انتخاباتی یکی
از کاندیداهای ریاست جمهوری فعالیت میکرد.
افکار عمومی این پرســش جــدی را مطرح کرد
که مگر میشود عضو شــورای نگهبان بیطرفی
را رهــا کنــد در حالی که مســئولیت بررســی
صالحیت کاندیداها و نظــارت بر انتخابات (که به
معنای رعایت حقوق تمامی طرفهای حاضر در
انتخابات است) را دارد.
اما جــدای از ایــن موضوعــات ،نمایندگان
مجلس دهم که روزهای آخر مأموریت خود را در
بهارستان میگذرانند ،در مظان این اتهام هستند
که نتوانســتند به وعدههایی که داده بودند ،عمل
نمایند و نتوانســتند مطالبات و خواست اکثریت
رأیدهنــدگان را نمایندگــی کننــد .این روزها
مجلس دهمیها بر روی این انگشــت میگذارند
که این نهادهای بیــرون از مجلس بودند که مانع
شدند و نگذاشتند آنها خواست اکثریت را محقق
سازند .این که شــورای نگهبان تمامی مصوبات
مجلس دهم که بر اســاس رویکرد سیاسیای که
بابتش از اکثریت جامعــه رأی گرفته بودند ،را رد
کرد؛ این مجمع تشــخیص مصحلت نظام با نهاد
زیرینش یعنی هیــأت نظارت بر حســن اجرای
سیاســتهای کلی نظام در قامت شورای نگهبان
دیگری ظاهر شــد و مصوبات مجلس را رد کرد؛
و این که شــورای هماهنگی ســران ســه قوه به
عنوان نهادی فراقانونی مصوبه داشــت و انحصار
قانونگذاری را بیــش از پیش از دســت مجلس
درآورد ،سه نقطه اصلی هستند که بهارستانیها
بر آن انگشت میگذارند و به عنوان عامل ناکامی
خود معرفی میکنند .میتوان پیشبینی کرد دو
مصوبه اخیر مجلس نیز توسط شورای نگهبان رد
شود تا مجلس دهم ناکام مطلق باشد.

اخیرا ً محتــوای مداحی یکی از مداحان مشــهور که گرایش
سیاسی مشخص هم دارد ،خبرساز شــد .اظهارات او بار دیگر این
بحث را رونق داد که کار برخی مداحان به دلیل روابط سیاســی
رونق یافته اســت در حالی که آنها از دانش و تعهد کافی برای قرار
گرفتندراینجایگاهبرخوردارنیستند.
به گزارش ایرناپــاس ،ماه رمضان ،وقــت طالیی مناجات با
خداست .مهمترین توصیه اولیا و بزرگان دین در این ماه ،مشغول
بودن به استغفار و دعا و مناجات با پروردگار است .مناجاتخوانی
دوگونه اســت؛ برخی تمایل دارند که در تنهایــی و خلوت خانه
مناجات کنند و عدهای ترجیح میدهنــد در جمع و همنفس با
صاحب نفسی در مسجد و مکانی مقدس با خداوند نجوا کنند.
ی جمعی ،از سالها قبل در مساجد تهران
محافل مناجاتخوان 
برگزار میشود .آیتاهلل شاهآبادی سرسلسله مناجاتخوانهای
جمعی تهران است که مدتی در مســجد جامع و بعد در مسجد
امینالدوله در شــبهای جمعه دعــای کمیل را ،خــود قرائت
میکرد و بعد از او شیخ محمدحسین زاهد در مسجد امینالدوله
دعا میخواند و ســپس ســیدعلی میرهادی که پای منبر شیخ
محمدحسین تلمذ کرده بود ،ادامهدهنده راه اساتید خود شد؛ به
نحوی که دعا و مناجاتخوانی جمعی در روزگار ما را ســیدعلی
میرهادی رونق داد و روحانیون بــه هر دلیلی ترجیح دادند کمتر
وارد وادی مناجات و دعاخوانی شــوند .این روزها کمتر روحانی را
میتوانید پیدا کنید که صدای خوبی داشــته باشد و بتواند مثال
دعای کمیل یا دعاهای افتتاح و ابوحمزه را در مســجد و در جمع
مردم قرائتکند.
آنچه از ســیره گذشــتگان بــه ما رســیده ،این اســت که
دعــا و مناجاتخوانــی امری جــدا و متفاوت با مداحی اســت.
مناجاتخوانها عموماً افرادی مسن ،مهذب و اهل دل بودند که
از پس سالها عبادت و انس ،حاال با مقبولیت مردمی و نفوذ کالمی
که پیدا کردهاند بر کرســی مناجاتخوانی مینشــینند و مردم
بهواسطه کالم آنها اشک میریزند و با پروردگار زمزمه میکنند.
اما در سالهای اخیر این روند ،شکل دیگری به خود گرفته است و
اتفاقی که بر سر مداحی و ذاکری آمد ،در مناجاتخوانی در حال
تکراراست.
جلوس جوانهای اســتاد ندیده که به هــر نحوی میکروفن
مداحی را فتح کردهاند ،بر کرســی دعا و مناجات ،آن هم فقط در
ماه رمضان ،همان اتفاقی است که روزگاری مداحی اصیل را از یک
سنت پاک به هنری بازاری و نمایشی تبدیل کرد.
علیرضا بکایی ،از مناجاتخوانهــای تهران درباره اینکه یک
مناجاتخوان باید چه ویژگیهایی داشته باشد ،معتقد است کسی
که بر کرسی دعا و مناجات مینشیند باید خودش با این مفاهیم
انس داشته باشد و درک کند که چه عبارتها و جمالتی را بر زبان
جاری میکند و چیزی را که متوجه میشــود به مستمع انتقال
دهد :دعاخوان در وهله اول باید بداند چه میگوید و در وهله دوم
بهطور نسبی خودش به آنچه میگوید ،رسیده باشد .اگر خودمان
ل شبزندهداری و تهجد نباشیم ،چطور میخواهیم مردم را به
اه 
خلوت کردن با خدا دعوت کنیم.
بکایی به وجه دیگری از ویژگیهای یک مناجاتخوان که
به ســواد او برمیگردد نیز اشــاره میکند :یک وجه دیگر این
است که دعا را درســت بخواند و درست معنا کند .این دعاهای
مأثوره که در اختیار ماست ،متأثر از وحی و از ذهن معصومین
متبادر شدهاند .یعنی خطا ندارند ،هرچه گفتهاند همان است.
میبینیم متأسفانه برخی از این به اصطالح مناجاتخوانان ما
مطالعه ندارند و نمیتوانند به مردم منتقل کنند و فقط باید از
دریچه صدا ،یک هنری داشته باشــند .کسی که دعا میخواند
اگر در شــرایط الزم باشــد ،حتی از منبر ،ماندگارتــر و تأثیر
بیشتری دارد.
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