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علیمحمد نمازی:

»

نظارت بر عملکرد
نمایندگانمجلس
وظیفه رسانه های
آزاد است

»

خبر

سیاست

2

علیمحمد نمازی فعال سیاسی اصالحطلب ،با انتقاد از رویکرد ها در بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس
اظهار کرد :قرار بود این حساسیت ها و وسواس ها به تشکیل مجلسی سالم،پاک و در خدمت نظام منجر تا مجلس ششم
خبری از فساد مالی یا سواستفاده از قدرت شاهد نبودیم اما هرچه جلوتر آمدیم میزان مفاسد نمایندگان هم بیشتر شد.
به گزارش ایسنا ،علیمحمد نمازی با اشاره به اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره لزوم نظارت بر نمایندگان خاطرنشان
کرد :آنکه باید بر نمایندگان نظارت کند ،ملت و نمایندگان آنها یعنی رسانه های آزاد هستند .اگر نماینده ای تخلف کرد
و رســانه ها به مردم اطالع دادند ،مردم دیگر به آن نماینده رای نمی دهند .این عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی تاکید کرد :نماینده مجلس براساس قانون اساسی در اظهارنظر مصونیت دارد ،بنابراین نباید نماینده را محدود
کرد .جمهوریت یعنی اداره کشور براساس خواست اکثریت مردم و نباید کاری کرد که اعمال اراده مردم تضعیف شود.

جواد امام:

»

شرایط رقابت
و حضور سالئق
مختلف فراهم شود

جواد امام فعال سیاسی اصالحطلب گفت :اینکه اصولگراها میگویند کاندیداهای اصالحطلب تایید صالحیت نمیشوند
چیزی که به ذهن خطور میکند این است که اصولگرایان سخنگوی شورای نگهبان هستند در صورتی که شورای نگهبان
باید در این باره اظهارنظر کند نه جریانات سیاســی .به گزارش برنا ،جواد امام گفت :از این رو شورای نگهبان باید برای حفظِ
جایگاه این شــورا ،ابتدا تکلیف خود را با جریان اصولگرا روشن کند .اصالحطلبان چهره شــاخص و رأی آور کم ندارند اما
نهادهای حاکمیتی باید شرایطِ تشویق و حضو ِر مردم را فراهم کنند .اگر انتخابات با همان شرایطِ انتخابات 98باشد و این بحث
هایی که جریان رقیب از جانب شورای نگهبان مطرح می کند اصال انتخابات ،جایگاه خود را از دست داده است .وی تصریح
کرد :شرایط انتخابات ،رقابت و حضور سالئق مختلف را نهادهای حاکمیتی باید فراهم کنند تا مردم در درجه اول تشویق شوند
و احساس کنند که قدرت انتخاب دارند و در درجه دوم اگر ،رأی می دهند رأی شان در سرنوشتشان موثر است.

گزارش «روزان» از تداوم کشمکش میرسلیم و قالیباف:

دیدهبان شفافیت:

اعتراض به انتخاب بذرپاش را پیگیری میکنیم

سازمان مردمنهاد دیدهبان شــفافیت و عدالت در بیانیهای
اعالم کرد بــا توجه به شــائبههای موجود در انتخــاب مهرداد
بذرپاش به ریاســت دیوان محاسبات کشــور ،این موضوع را از
طریف کمیسیون اصل  ۹۰پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا ،دیدهبان شــفافیت و عدالت طی بیانیهای از
پیگیری انتخاب مهرداد بذرپاش توســط این موسسه از طریق
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس خبر داد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
«مردم شریف ایران؛ پیرو مسائل پیش آمده پیرامون انتخاب
رئیس دیوان محاسبات و مالقات مســئوالن دیدهبان شفافیت
و عدالت با رئیس و برخی نمایندگان مجلس در عصر یکشــنبه،
صبح امروز سهشنبه  ۱۳۹۹/۰۵/۰۷هیئت مدیره سازمان مردم
نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت تصمیم گرفت که اعتراض به این
انتخاب مجلس محترم را از طریق کمیسیون اصل  ۹۰پیگیری
نماید .اصل  ۹۰قانون اساســی مقرر میکند« :هر کس شکایتی
از طرز کار مجلس یا قوهی مجریه یا قو ه قضائیه داشــته باشــد،
میتواند شــکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسالمی عرضه
کند .مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ
کافی دهد» برای حفظ احترام ســاختارهای قانونی و استفاده از
حداکثر ظرفیت قانونــی موجود جهت اصالح امــور ،دیدهبان
شفافیت و عدالت به این تصمیم رسید .امید است در این مسیر
حقایق روشن و اصالحات الزم براساس آن انجام گیرد».

عضو کمیسیون بهداشت:

فعالیت ادارات برای مدت کوتاهی
متوقف شود

محمدعلی محســنی بندپی عضو کمیســیون بهداشت و
درمان مجلس گفت که با توجه به شرایط فعلی شیوع کرونا باید
فعالیت ادارات ولو برای مدت کوتاه متوقف شود.
به گزارش ایســنا ،محمدعلی محسنی بندپی در گفتوگو با
ایسنا اظهار کرد :هفته پیش اســتاندار تهران اعالم کرد که قرار
گرفتن تهران در وضعیت هشــدار همان وضعیت قرمز را تداعی
میکند که این با توجه به نوع فعالیت و رفت و آمد در تهران است.
اکنون که وضعیت وارد قرمز شده الزم است فعالیت ادارات حتی
برای مدت کوتاه متوقف شود.
وی توضیح داد :طبق اعالم مســئوالن ،ادارات با  ۳۰درصد
ظرفیت مشــغول به کار هســتند اما با وضعیــت فعلی حداقل
برای یک تا دو هفتــه باید از ظرفیت دورکاری اســتفاده کرد و
دســتگاههای مختلف را وادار نمود که به صــورت کامل دورکار
شوند ،چون تردد به تهران و مسافران شهری و بین شهری زیاد
است .در این شــرایط امکان قرنطینه شدن کامل وجود ندارد به
همین دلیل حداقلترین کار دورکاری کامل ادارات است.
این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس همچنین
گفت :دو وزارتخانه بهداشت و کشور باید نسبت به توزیع رایگان
ماسک و محلولهای ضدعفونی کننده در مراکز با تردد جمعیت
زیاد اقدام کنند چون ادامه این روند میتواند برای کشور بحرانزا
باشد .اگر اقدامات پیشگیری جدی صورت نگیرد روند ابتالیان و
فوتیها هم افزایش یافته و مردم ایمــن نخواهند بود .کما اینکه
متأسفانه در دو هفته گذشته شــاهد افزایش آمار بودیم که این
یک زنگ خطر است .محسنی بندپی با اشاره به تجربه کشورها
در اجباری کردن استفاده از ماسک گفت :کشورهایی که استفاده
از ماسک را اجباری کردهاند توانستهاند آمار مبتالیان و فوتیها را
کاهش دهند .ما هم با این روند میتوانیم به سمت کاهش آمار و
کنترل کرونا حرکت کنیم.

سخنگوی رزمایش مشترک پیامبر اعظم(ص):

از موشکهای برد بلند بالستیک
استفاده میشود

عباس نیلفروشــان ســخنگوی رزمایش مشــترک پیامبر
اعظم(ص) از اجرای عملیات دفاع ضد موشــکی بالســتیک و
کروز و اســتفاده از برخی تجهیزات و سالحهای غافلگیرکننده
مانند موشکهای برد بلند بالستیک با قابلیت اصابت به اهداف
شناوری متجاوز در دور دست خبر داد.
به گزارش ایرنا ،ســرتیپ پاســدار «عباس نیلفروشــان» با
تشــریح اهداف و برنامههای این رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۴
اظهار داشت :سپاه پاســداران انقالب اسالمی در راستای حفظ
و ارتقای آمادگیهای رزمی ،اقــدام به برگزاری رزمایش بزرگ و
مشترک پیامبر اعظم (ص)  ۱۴کرد.
معاون عملیات ســپاه افزود :فاز عملیاتی و مرحله نهایی این
رزمایش که اقدامات ستادی و مقدماتی آن از روزهای قبل آغاز
شده است ،از امروز در منطقه عمومی اســتان هرمزگان ،غرب
تنگه هرمز و خلیج فارس تا عمق کشور آغاز شد.
نیلفروشان خاطرنشان کرد :این رزمایش با مشارکت نیروی
دریایی و نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اســامی
در عرصههای زمین ،هوا ،دریا و فضا مطابــق با جدول فرانمای
رزمایش و سریالها و تمرینهای پیشبینی شده اجرا میشود.
وی ارتقــای آمادگیهای رزمی در تمامی ســطوح ،تمرین
و حصول اطمینان از اجرای طرحهای عملیاتی ،افزایش ســطح
هماهنگی در اجرای عملیات مشــترک و تمریــن دفاع و آفند
جنگ الکترونیک و پایداری ارتباطات چند الیه را از اهداف مهم
رزمایش پیامبــر اعظم(ص)  ۱۴توصیــف و تصریح کرد :تامین
خطوط مواصالتی هوایی و دریایی و تداوم پشتیبانیهای آمادی،
تمرین ستادی ســناریوهای مختلف و نیز طرحریزی منعطف و
سریع همراه با بازی جنگ دو طرفه از دیگر اهداف برگزاری این
رزمایش بزرگ است.

جدال سنتیها برای بقا
گروهسیاسی-مصطفیمیرسلیمبامحمدباقر
قالیباف از همان روز اول با هم سر سازگاری نداشتند.
اکنون هر دو مدعی پیگیری پرونده طرف مقابل از
دستگاه قضائی هستند .تا امروز اما میرسلیم کام ً
ال
تنها به نظر میآمد ،اما گویی احمد توکلی دیگر فعال
سیاسی اصول گرا در قامت رئیس سازمان دیدهبان
شفافیت و عدالت هم به این میدان پا گذاشته است.
افشاگریعلیهقالیباف
سیام تیر ماه بود که مصطفی میرسلیم ادعای
پرتبعاتی علیه محمدباقر قالیباف مطرح کرد .او در
گفت وگویی از پرداخت رشــوه  65میلیارد تومانی
برای لغو طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
در زمان تصدی او در شــهرداری خبر داد و گفت:
«همه مدارک را به دســتگاه قضائی ارجاع دادهام و
پیگیریهاازجانبآنهاانجاممیشود».
میرســلیم پیشتر این ادعا را مطرح کرده بود
اما در این مصاحبه رسماً از شــهردار سابق نام برد.
او تصریح کرد« :اصــل موضوع به تحقیق و تفحص
زمان حضور قالیباف در شــهرداری برمیگردد» و
نیز گفت« :باید طبق بررسی مشخص شود که چه
خدمات شایســتهای صورت گرفته است ،اسنادی
که دارم نشــان میدهد رایزنیهایی پشــت پرده
صورت گرفته که این تحقیق و تفحص ،انجام نشود
و رد شود».
او همچنین تأکید کرد« :وقتی تحقیق و تفحص
در مجلس دهم رأی نمیآورد شهردار وقت از اینکه
چنین موضوعی رأی نیاورده ،تشکر میکند .موضوع
تحقیق و تفحص مســئلهای نیســت که از انجام
شــدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی
صورتگیرد».
میرسلیم نهم خرداد ماه در مصاحبهای تصریح
کرده بود« :برخی از دولتمردان بودهاند برای جلب
آرای نمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال ،طرح
تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیتهای مالی از
خود نشــان میدادند تا آرای نمایندگان را بخرند و
این کار را میکردند .برای پــس گرفتن یک طرح
تحقیق و تفحص  65میلیارد تومــان فقط به یک
رئیسکمیسیوندرمجلسپرداختشدهاست».
این اظهارات را میرسلیم یک روز بعد از انتخاب
قالیباف به عنوان رئیس مجلــس مطرح کرد و این
بار بعد از نادیده گرفتن شــدن در رقابت ریاســت
کمیســیون اصل نود ،صراحتاً از قالیباف نام برد و
پرداخت رشوه را به او منتسب کرد.
اختالفیسابقهدار
البته اگر بــه عقبتر برویم باز رد ناســازگاری
میرســلیم بــا قالیبــاف را بــاز هــم میبینیم.
ناسازگاریای که همیشه با اشاراتی مبهم به تخلف
همراه بوده است.
رقابت آشکاری بین میرسلیم و قالیباف در ادعا
در مورد سرلیستی اصولگرایان در انتخابات مجلس
یازدهم وجود داشت .رقابتی که هر از چندی باعث
میشد میرسلیم یا حزب متبوعش  ،مؤتلفه اسالمی
بهتصریحیاتلویحموضعیعلیهقالیبافبگیرند.

برای مثال میرســلیم پانزدهم بهمن ماه سال
گذشــته یعنی حدود ســه هفته مانده تا انتخابات
مجلس یازدهم در گفت وگویــی درباره علت کنار
آمدنش با قالیبــاف چنین گفــت« :طیفی وجود
دارد که به انقالب اعتقاد دارند و خدماتی کردهاند.
ممکن است اشتباهاتی هم داشتهاند که با تذکر این
اشتباهات اصالح میشــود .خوب نیست که کسی
حتی اگر اشتباه فاحش داشــته باشد ،با کسی که
با نظام و رهبری مشــکل دارد ،مقایسه شود .باید با
معتقدان انقالب که حاال شــاید اشــتباه داشتهاند
همکاری کرد تــا مخالفان انقالب بــه صحنه وارد
نشوند».
باز اگر عقبتر برویم ،میرســلیم و قالیباف در
انتخابات ریاست جمهوری  1396نیز با هم رقابت
کردند و حین و بعد از انتخابات شاخ و شانههایی نیز
برای هم کشیدند .به ویژه میرسلیم در نقد قالیباف

هم همین را نظر را دارد ،میگوید« :خیر؛ وضع آقای
رئیسی فرق میکند .او اهل خالف نیست».
با توجه به این پیشــینه میتــوان عنوان کرد
که میرســلیم به ارتکاب برخی تخلفات در زمان
ریاســت قالیباف در شــهرداری اعتقاد دارد اما با
لحاظ کردن این مصلحت کــه او در جناح اصول
گرا یا به قول خودش در طیف معتقدان به انقالب
قرار دارد ،تخلفات منتسب به او را به صورت جدی
پیگیری نکرده اســت .اما هر زمانی که عرصه در
رقابت سیاســی برای میرســلیم تنگ میشود،
ایــن کارت را بــازی میکند .کما اینکــه پس از
شکست در انتخابات ریاســت جمهوری  ،96در
دوران رقابت برای بســتن لیســت اصول گرایان
در انتخابات  ،98پس از انتخاب قالیباف به عنوان
رئیس مجلس یازدهم و پس از ناکامی در رسیدن
به کرسی ریاست کمیسیون اصل نود اشارههایی

به نظر میآیــد که قالیباف اینبــار بیتوجهی پیشــه نکند .اما در
مقابل ،روز گذشــته احمد توکلــی از اصولگرایان باســابقه که اگر
او را راســت ســنتی ندانیم اما نزدیکیای هم بــا تندروهای غالب
شــده در جریان اصولگــرا ندارد ،وارد این میدان شــده اســت.

»
حاضر در میدان بود .او یکم مرداد ماه سال  96یعنی
چند ماهی بعد از انتخابات در مصاحبهای درباره آن
انتخابات و حواشی کنارهگیری یا عدم کنارهگیری او
به نفع ابراهیم رئیسی توضیح میدهد که با قالیباف
در این مورد مذاکره نکرده اســت و تأکید میکند:
«چون آقای قالیباف را قبول نداشــتم .ایشان چون
در جبهه اصولگرایی بود ،من با وی مخالفت نکردم.
اما اعتقادی به نامزدی آقــای قالیباف در انتخابات
ریاســت جمهوری ندارم ».میرســلیم دلیل قبول
نداشتن قالیباف را «مجموع عملکرد ایشان» عنوان
میکند و سپس در پاسخ به اینکه آیا درباره رئیسی

از بســیار تلویحی تا بسیار روشــن علیه قالیباف
داشته است.
روی جدی منازعه
البته ،حذف یا حداقل بسیار کم اثر شدن راست
سنتی که میتوان گفت میرسلیم نمادی از آنهاست،
واقعیتی است که دیگر کمتر تحلیلگری بر سر آن
اختالف نظر دارد .راست ســنتی تا پیش از افتادن
قرعه به نام محمــود احمدینژاد جریان مســلط
اصولگرایان بود اما با روی کار آمدن احمدینژادی
که نســبتی با راست سنتی نداشــت ،روزهای اوج
راســت ســنتی رو به افول رفت .بگذریم که اساساً

موفقیت احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری
سال  84در شرایطی رخ داد که راست سنتی تمام
قد در میانه معرکــه بود .در هر حال ،ســنتیهای
جناح راســت یکی پس از دیگری حذف شدند یا از
اثرگذاری حقیقی افتادنــد و به تدریج دیگر چیزی
جز نام و ســابقه از آنها باقی نمانده است .مصطفی
میرسلیم که رئیس شــورای مرکزی حزب مؤتلفه
اسالمی است از معدود نمایندگان متعلق به راست
سنتی در مجلس یازدهم است ،مابقی کرسیها به
گروههای مختلفی از تندروهــای جناح اصولگرا
رسیده است .میرسلیم علیرغم ســن و سابقه نه
توانســت به سرلیســتی اصولگرایان در انتخابات
مجلس یازدهم برســد ،نه توانست ریاست مجلس
را به دســت آورد ،نه توانست سهمی از کرسیهای
هیئت رئیسه مجلس بگیرد ،نه توانست به ریاست
یکی از کمیســیونهای مهم یا یکــی از مناصب
حساس مجلس مثل ریاست مرکز پژوهشها برسد،
و نه توانســت عِده و ُعدهای جمع کند و فراکسیون
قدرتمندی بزند .این تصویری از وضعیتی است که
راست ســنتی دارد و در نتیجه ،طبیعی است که او
برای حذف نشــدن و ماندن در عرصه هر از چندی
کارتی علیه طیف تازه به قدرت رسیده اصول گرایان
روبکند.
در حالی که میرسلیم ادعای ارائه مستندات به
مقامات قضائی را دارد ،چند روز پیش سعید احدیان
دستیار رسانهای و سیاســی قالیباف در توییترش
نوشت« :معنی ندارد ،چون کسی را جدی نمیگیرند
برای دیده شدن یک روز با بیبیسی مصاحبه کند
و روزی دیگر تهمت بزند .مسئولین قضائی در حال
پیگیری تهمتهای ناروای آقای میرسلیم به رئیس
و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند .منتظر
اعالمنتیجهفوریدستگاهقضائیهستیم».
با این اوصــاف به نظر میآید کــه قالیباف هم
که این بار رســماً برخی اتهامات در زمان ریاست او
در شهرداری به او به ســطح افواه عمومی رسیده،
بیتوجهی پیشــه نکند .اما در مقابل ،روز گذشته
احمد توکلی از اصولگرایان باســابقه کــه اگر او را
راست سنتی ندانیم اما نزدیکیای هم با تندروهای
غالب شده در جریان اصولگرا ندارد ،وارد این میدان
شده است .توکلی در نامهای خطاب به میرسیلم از او
خواسته که مدارکش درباره این تخلفات به سازمان
متبوع او یعنی سازمان مردمنهاد دیدبان شفافیت
و عدالت ارائه دهد .توکلی در قامت رئیس سازمان
مذکور پیش از این نیز دو بار به مســائل مربوط به
مجلس تماماً اصول گرای یازدهم وارد شــده بود.
یک بار از مجلس خواســت که اعتبارنامه غالمرضا
تاجگردون را رد کنند و بــار دیگر معرفی بذرپاش
به عنوان کاندیدای ریاســت دیوان محاســبات را
غیرقانونی خواند .در این مورد اخیــر ،او با قالیباف
هم جلســه گذاشــت اما به نظر میآید این جلسه
بیحاصل بوده اســت .بنابراین ،میتوان حدس زد
توکلی هم بنا دارد در مقابل قالیباف با میرســلیم
همراهیکند.

ابوالقاسمرئوفیان:

محسن غرویان:

متأسفم که دیگر نمیتوانم به اصولگرا بودنم
افتخار کنم

برگزاری عزاداری محرم با رعایت اصول بهداشتی
اقتضای عقل و شرع است

ابوالقاســم رئوفیان دبیرکل حزب ایرا ن زمین
گفت :جای تأســف دارد به طوری کــه من دیگر از
اینکه بگویم اصولگرا هستم نمیتوانم به آن افتخار
کنم .به گــزارش برنا ،ابوالقاســم رئوفیان دبیرکل
حزب ایرا ن زمیــن ،درباره حذف جریان ســنتی،
گفت :برای بنده بســیار ناگوار است که این اتفاقات
در جبهه اصولگرایی رخ میدهــد در واقع چهره
بســیار ناراحتکنندهای را در مرعا و منظر ،از خود
به جای میگذارد .به هر حــال در این باره صحبت
کردن سخت اســت به ویژه در باره موضوعی که با
واژه اصولگرایی ،همراه است.
او افــزود :در واقــع اصولگرایــی ،واژهای با با ِر
معنوی ،حقوقی و سیاسی اســت .امروز متأسفانه
سر این لَحافِ ّ
مل ،دعواست .اینها جای تأسف دارد
بهطوری که من دیگر نمیتوانم افتخار کنم و بگویم
اطالق نام اصولگرایی
یک اصولگرا هستم .زمانی
ِ

برایمان مایه افتخار و مباهات بود اما امروز اینگونه
نیســت .به نام اصولگرایی کارهایــی میکنند و
نامش را میگذارند اصولگرایی در حالی که میان
ماه من تا ماه گــردون ،تفاوت از زمین تا آســمان
است ،در واقع این یک پارادوکس است یعنی رفتار
غیراصولگرایانهباتابلویاصولگرایی.
رئوفیان ادامه داد :من هیچ طیفی را نمیخواهم
متهم کنــم امــا میخواهــم بگویم ایــن فضای
اصولگرایی ،فضایی است که نفس کشیدن در آن
سخت است .تا جایی که اشاره کردم دیگر برایمان
خوشایند نیست یعنی به تعبیری میتوان گفت در
جبهه اصولگرایی که یــک رنگی و همدلی ،حاکم
بوده و برایند نظرات به عنوان تصمی ِم اصولگرایی
در عرصه سیاست ورزی کشــور رونمایی میشد،
امروز به جایی رسیده که مشــمول این شعر موالنا
شود «چونک بیرنگی اســیر رنگ شد ،موسیی با
موسیی در جنگ شد ».این چهره سیاسی اصولگرا
اظهار کرد :یکی نواصولگرایی را باب کرد ،دیگری
اصولگرایی سنتی یا مدرن را .این در حالی است که
گرایش به این اصول هم یعنی
اصول ،اصول اســت.
ِ
به یک شاخصهای مشــخص و معینی ،فرد روی
بیاورد و آنها محور شود .دیگر دعوا بر سر چیست؟!
گرفتن حس قدرت طلبی
اینها نشــاندهنده اوج
ِ
و تمامیت خواهی در این افراد و طیفهاســت .چه
آن طیفی که امروز به مجلــس راه پیدا کرده به نام
اصولگرایی و چه خارج از آن ،این جای تأسف است.

محسن غرویان مدرس فلســفه اسالمی حوزه
علمیه قم ،سالمت را از دیانت جدا ندانست و گفت:
عقل و شرع اقتضاءمیکند که عزاداری سیدالشهداء
(ع) با رعایت مسائل بهداشتی انجام شود.
به گزارش ایرنا ،محسن غرویان گفت :عزاداری و
عشق و عالقه به سیدالشهدا(ع) با روح و روان مردم
عجین است و مسالهای نیست که به سادگی بتوان
از کنار آن گذشت .عشق و عالقه به امام حسین(ع)
ذاتی اســت و دوســتداران حضرت در طول تاریخ
عشق و عالقه خود را نشــان دادهاند .مدرس فلسفه
اســامی حوزه علمیه قم افزود :حفظ ســامتی از
مهمترین واجبات شرعی و الهی است و هر انسانی
باید سالمتی خود را حفظ کرده و این نعمت الهی را
در معرض آسیب قرار ندهد و از طرفی هم باید مراسم
تاسوعا و عاشورا با شــکوه برگزار شود .این شکوه در
قلب همه ایرانیان باید به گونهای باشد که همه دنیا
عشــق و عالقه ذاتی مردم را به سید الشهدا ببینند
و هم در این راه ســامتی مردم حفظ شود .غرویان
افزود :پیش از این میگفتیم سیاســت ما از دیانت
جدا نیست و اکنون باید گفت که سالمت ما از دیانت
جدا نیست .استاد سابق ســتاد مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه عقل و شرع
اقتضامیکند که عزاداری سیدالشهدا (ع) با رعایت
مسائل بهداشتی انجام شود ،اظهار داشت :همانطور
که مسووالن گفتند ،مراسم باید با حضور کمتر مردم
و با فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت مسائل بهداشتی

انجام شود .زیرا این امکان وجود ندارد که مانند سابق
افراد در حسینیهها و مساجد تجمع کنند .بلکه باید
مردم با ماسک ،دستکش ،مواد ضدعفونی کننده و
رعایت مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی در مراسم
عزاداری حاضر شــوند .وی کرونــا را فرصتی برای
افزایش رابطه با خداوند ،اهل بیت و امام حسین(ع)
دانست و گفت :این فرصتی اســت که رابطه خود را
از درون و در خلوت با امام حســین(ع) تقویت کنیم
و چه بسا در تنهایی این رابطه بهتر انجام شده تا قلب
خود را به حضرت نزدیک کنیم .غرویان با اشــاره به
اینکه باید در ایام محرم و صفر امسال شیوه جدیدی
در چگونگی برگزاری مراســم عزاداری به کار برد،
اظهارداشت :شکل بسیاری از این نذرهایی که مردم
میدهند به دلیل شیوع کرونا باید تغییر کند .یعنی
نذرها براساس شرایط زمانی و مکانی تغییر کند و از
نظرفقهینیزمشکلیندارد.

گزارش

»

چرا روحانی گفت هم «عزاداری»
و هم «سالمت»

در شــرایط بحران و آن هم بحرانی نوپدید چون پاندمی کرونا،
هر تصمیمی میتواند مناقشهبرانگیز باشد و بهترین انتخابها هم
حتی نمیتوانند بینقصترین باشند .به گزارش ایسنا ،علیرضا معزی
معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیس جمهوری در یادداشتی
چنین نوشــت :با طوالنی شــدن بحران ،تصمیمگیریها سخت
میشــود و در این ازدیاد انتخابهای ســخت ،اقناع افکار عمومی
برای کامیابی راهکارهــا و رویکردها و صدالبته برای پاســداری از
سالمت عمومی ضروری اســت؛ به دیگر سخن با تعدد انتخابهای
ســخت مانند تصمیم درباره بازگشــاییها ،آزمونهای سراسری،
مراس م مذهبی و  ...به گفتوگوی بیشــتر نیازمندیم و این نیاز ،هم
نیازسیاستگذار اســت و هم نیاز نخبگان و هم نیاز شهروندان .در
بحران،بیشازهمیشهبهگفتوگونیازمندیم.
.۱بی تردید جایگاه رفیع عشــق ومحبت به خاندان عصمت و
نبوت که با جان و روح شیعیان عجین شده نیاز به تبیین و اثبات ندارد
جانهای تشنه ای که با نزدیک شدن ایام شهادت ساالر آزادگان جهان
برای سوگواری او لحظه شماری میکنند و این احساس در تار و پود
سبک زندگی ایرانی پیچیده شده و نمیتوان آن را صرفا مختص به
گروهی خاص دانست .از این نظر طراحی دستورالعملی برای تکریم
عزای حضرت سیدالشهدا امری ضروری است.
.۲از این نظر چهار هفت ه پیش رئیسجمهــور از کمیته درمان
و همچنین کمیت ه اجتماعی و امنیتی ســتاد ملی کرونا خواست تا
برگزاری مراســم عزاداری محرم را در شــرایط کرونا امکانسنجی
کنند .در این روند چهار هفتهای جلسات متعددی از سوی دو کمیته
با حضور دســتگاهها و نهادهای مذهبی چون ســازمان تبلیغات،
دفتر تبلیغات حوزه علمیه و شورای مدیریت حوزههای علمیه برای
دریافت نظرات آنان برگزار شــد و پس از جمــع بندی همه نظرات
پزشکان متخصص در کمیته درمان ،مسئوالن امنیتی و اجتماعی
کشور و مسئوالن نهادهای مذهبی به یک پاسخ صریح رسیدند و آن
ممکنبودن برگزاری مراسمبا تقید به پروتکلهایبهداشتی بود.
.۳رئیسجمهور با اعالم زودهنگام تصمیم ،بنا بر آن داشت و دارد
که از خالل همراهی و همکاری همه ارکان دخیل در این موضوع و
فضای عمومی به همسان ســازی دو رکن سالمت و دیانت و اعتماد
سازی برسد و از دوگانه سازی جامعه را دور کند.
س جمهور در روزهای گذشته از ناگزیریِ ما به تغییرسبک
 .۴رئی 
زندگی گفته بود و بر کســی پوشیده نیســت که آیینهای محرم
جزئی الینفک از سبک زندگی ماست .اینک برای آنکه در این سال
سخت امکان برگزاری داشته باشند نیازمند تغییر و البته محدودیت
هستند.تغییرسبکزندگی،تغییر ِ
سبکتما ِمزندگیاستمنجمله
آیینهایمذهبی.
.۵این یک ماه تا برگزاری آیینهای محرم ،فرصتی تعیین کننده
است و رئیسجمهور میپندارد که این فرصت ،مجالی برای «نوآوری
مسئوالنه» است .یک ماه فرصت باقی است تا هیئتها ،متشرعین،
وعاظ و مداحان« ،نوآورانه» به دنبال ســازگاری بیشتر مراسمات با
شرایط کرونایی باشند .این فرصت یک ماهه دعوتی است از جامعه
بزرگ مذهبی ایران تا پیشگیرانه و روادارانه از سطح نگرانیها بکاهد
و مسئوالنه از سالمت عزاداران حسین بن علی (ع) پاسداری کند.
.۶فرصت یک ماهه ،فرصتی برای «آگاهی بخشی»اســت که
آگاهیبخشــی همان «امر به معروف» اســت و چه معروفی ،فراتر
از تالش برای حفظ جان مؤمنان .ایــن یک ماه ،فرصتی ذیقیمت
اســت برای راهاندازی «کارزاری آگاهیبخش» .توان تبلیغی قابل
توجه هیئتهای مذهبی باید صرف آگاهیبخشی به جامعه در یک
ماه آینده شود ،آگاهیبخشیای که جامعه را سالمتر و ایمنتر سازد
تا شرایط برای برگزاری مراســمات مهیاتر از اکنون گردد .ظرفیت
تبلیغی هیئتهای مذهبی میتواند بــه ظرفیتهای موجود برای
تبلیغ پروتکلها و اقدامات خودمراقبتی و دیگرمراقبتی اضافه شود.
وظیفه هر دلداده کربال ،هر یک از عشــاق امام حسین و هر آن کس
که «لبیک یا حســین» بر لب دارد ،عمل به رسالت حسینبنعلی
است و آن امر به معروف است و معروف همان چیزی است که اینک
همه پذیرفتهایم و کیست که نداند معروفِ زمان ه ما دعوت به سالمت
است.
.۷دولت کنونــی همان دولتی اســت که  48ســاعت پیش از
انتخابات ،از مثبت شــدن آزمایش کرونا در قم خبر داد و نارواهای
سیاسی بسیاری را برای حفاظت از سالمت شهروندان به جان خرید،
نارواهایی سخیف که هنوز هم ادامه دارد.دولت کنونی همان دولتی
است که بر ایجاد محدودیتهای زیارتی اصرار کرد و البته بر فحاشی
مرتجعینی کمشمار نیز شکیبایی به خرج داد .دولت کنونی همان
دولتی است که بیدرنگ مدارس ،دانشگاهها و  ...را تعطیل کرد .همان
دولت و همان ســتاد ملی اینک با جمیع نکات و جزئیات ،معتقد به
برگزاری عزاداری البته با پروتکلهای سختگیرانه است .نگرانیها
درباره ســامت عمومی کام ً
ال بجا ،قابل درک و عمیقاً شایســته
احترام اســت اما هرگز منصفانه نیســت ،اخالقی نیست و انسانی
نیست که برای این انتخاب سخت ،انگیزههای شخصی و سیاسی و
طم عورزیهای آیندهنگرانه و  ...مطرح شــود .تصمیمگیری درباره
برگزاری آیینهای محرم واقعاً پیچیدهتر از آن است که در پاسخهای
سادهومتوهمانهبگنجد.
 .8در نهایت همه میدانیم که عق ً
ال و شرعاً حفظ جان بر مناسک
و آیین ،مقدم اســت .هر تصمیمی با عیار جان ایرانیان و «زندگی»،
ِ
حرمت جان و زندگی اســت که
قابل بازنگری اســت و نهایتــاً این
تعیینکننده است.رئیسجمهور روحانی ،چندی پیش از «ائتالف
ملی برای زندگی» گفته بــود و اینک نیز نیازمند مفاهمه ملی برای
زندگی هســتیم؛ آنچه منطق مخالفان و موافقان را به هم نزدیکتر
خواهد کرد ،ارزش زندگی اســت .امید که در یک ماه آینده ،قبل از
آنکه در آتش دو قطبی بدمیم ،قبل از آنکه یکدیگر را متهم کنیم؛ به
نامزندگی،بهدنبالکمهزینهترینتصمیمباشیم.

سیاسی:
علیرضا خوشبخت ،زهره توحیدی
Political@Roozannews.ir

»

