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سـیـاسـی

محمدتقی رهبر ،امام جمعه موقت اصفهان در گفتوگو با «ایران»:

طرح مسائل تنشزا در نماز جمعه
فاصله مردم با مسئوالن را بیشتر میکند

ذره بین

رضوانه رضایی پور
خبرنگار

باشــیم .یــک روزهایی بــه دلیل برقــراری امنیت و به
علت ترورهایی که اتفاق میافتاد مانند ترور آیتاهلل
مدنی و اشــرفی اصفهانی چنیــن تصمیماتی گرفته
شد و محدودیتهایی برای امنیت ایجاد شد .اما حاال
با کم شدن خطراتی اینچنینی ،برداشتن این موانع از
آن جهت مهم اســت که مردم احســاس نکنند بین
آنهــا و طیفی از کارگزاران دیواری وجود دارد .درســت
اســت که این موانع چند تکه آهن اســت اما حکم دیوار
را دارد .بدون آن هم میتوان امنیت را لحاظ کرد .افراد
موقع ورود بررســی شوند و کنترلهایی صورت بگیرد تا
حرکتی خالف امنیت صورت نگیرد .ستاد نماز جمعه
هممسئولیتداردکهاینموانعرابردارد.
ëëپیشنهاد امام جمعه تبریز را عملی میدانید اینکه
مسئوالنمیزکاریشانرابهنمازجمعهبیاورند؟
مسئوالن در همان نماز جمعه قبل از برپایی نماز
بیایند و با مردم حرف بزننــد .چه ایرادی دارد .ما که
نباید با مردم فاصله داشته باشیم .من که یک طلبه
هستم .مسئوالن مدیون همین مردم هستند .همین
مردمهستندکهازنظامپشتیبانیمیکنند،اینمردم
هستند که در برابر استکبار ایستادند حتی جوانانشان
در خــارج از مرزهــا شــهید میشــوند .حفــظ کرامت
مــردم به هر نحوی ضروری و الزم و شایســته اســت.
ائمه ما چگونه بودند؟ پیامبر اکرم و امیرالمومنین با

شأن مجلس و ممنوعالتصویری منتقد
نعل
وارونه

احسان بداغی
خبرنگار

برداشتن «نرده»ها همه ماجرا نیست

چنــد ردیــف میلــه آهنــی کــه معمــوالً در صنعــت ساختمانســازی بهعنوان
داربســت امکان باالرفتن کارگران از ســاختمان و دسترسیشــان به طبقات باال
را ایجــاد میکنند؛ ســال هاســت در مکانهــای برگزاری نماز جمعه شــهرهای
مختلفی کارکردی دیگر گونه و معکوس یافته و میان مردم و مســئوالن فاصله
انداختهاند .فاصلهای که در سال های نخستین انقالب اسالمی بهدلیل اقدامات
گروهکهای تروریستی موجه بود و شاید در سال های اخیر پرتاب سنگ و مهر
از ســوی گروههای فشــار ســازمان یافته باقی ماندنشــان را توجیه کرد ه اســت.
داربســتها در پایتخت که مقامات عالی رتبه تری به حسب سمتهایشان در
آن ســاکنند طیف متنوع تری از تقســیمبندی را ایجاد میکند و حجتاالســام
محمدجــواد حــاج علــی اکبــری که بــ ه تازگی به امامــت جمعه موقــت تهران
منصوب شده است از برداشته شدن دو ردیف از این موانع بر اساس ناخشنودی
نمازگــزاران و بــا هماهنگی مســئوالن حفاظت خبر داد و گفــت که بخش باقی
مانــده مورد نیاز اســت که نســبت به آن هــم اصالح دقیقتری خواهد داشــت.
دارد .جوانــی کــه درس خوانده و بیکار اســت چگونه
انتظار حضور او در نماز جمعه وجود دارد؟ بنابراین
دلیل عدم استقبال جوانان را میتوان ناشی از همین
موضوعــات دانســت و مربــوط بــه خطیــب جمعه
ندانست.دستگاههایفرهنگیواجراییواستخدامی
اگــر خــوب کار کنند ،چنین اتفاقــی نمیافتد .رویکرد

اگر بپذیریم که محمدرضــا زائری روی آنتن زنده
عصبانــی هــم شــده ،چرا کســی با همیــن منطق
نگفته که باالخره آدم اســت و گاهی هم عصبانی
میشود؟

هیاهوی کوتاه یک ادعای شکنجه
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واردآخرینسالازدههششمزندگیاششد.اینمراسمکوچکراخدمهپروازپیشبینیکرده
نوشت بودند،اقدامیکهشایدتاحدودیازتلخکامیمواجههبافشارهایداخلیوخارجیمیکاست.
پس از آن محمدجواد ظریف در راهرو هواپیما در حلقه تجاری قرار گرفت که مشکالت و دغدغه هایشان را با او در
میانمیگذاشتندوخواستاررایزنیهایدیپلماتیکاودرجهتحلاینمشکالتبودند.

از وقتــی فیلــم اعتصــاب
کارگــران هفــت تپــه در
دیدگاه شبکههای اجتماعی دست
بــه دســت میشــد تصویــر او در ذهــن بســیاری
باقــی مانــده بــود ،تصویر کارگــری کــه بیهراس
از تبعــات احتمالــی اقدامــش در میانــه میــدان
میایســتاد و انــگار دوربیــن موبایــل جــز او دیگــر
کارگرانــی را کــه خواهــان دریافت حقــوق معوقه
شان بودند نمیدید .بازداشتش به نسبت برخی
بازداشــتهای دیگر خیلی طوالنی نشــد ،پس از
یک مــاه با تودیع وثیقه  400میلیــون تومانی آزاد
شــد و خیلی زود برای کار به کارخانه برگشــت .اما
ســه هفتــه بعــد از آزادیاش مطلبــی در صفحه
اینســتاگرامی به نام او منتشر شد که یک بار دیگر
نامش را بر سر زبانها انداخت .اسماعیل بخشی
مدعی بود که مأموران وزارت اطالعات در جریان
بازداشــت او را شــکنجه کردهانــد .در حالــی کــه
ادعاهای اینچنینی در ســالهای گذشــته فــارغ از
صحت و سقم شــان به خبری مگو در رسانههای
رســمی تبدیل میشــدند یا در مــواردی همچون
بازداشــتگاه کهریــزک ایــن بزرگی فاجعــه بود که
پای رسانهها و بالطبع دستگاه قضایی را به ماجرا
بــاز میکــرد ،این بــار به حکــم وجود شــبکههای
اجتماعی ،کار ادعای بخشــی خیلــی زود به آنجا
رســید که کمیسیون امنیت ملی مجلس و پس از

برداشتن میلهها در صحن برگزاری نماز جمعه اتفاق تازهای نبود همین چند
ماه پیش بود که این خواست از سوی آیتاهلل آل هاشم امام جمعه شهر تبریز
و بعد ائمه جمعه چند شهر دیگر مطرح شد .با این حال استقبال از این کار در
تهران با انتقاد مواجه شد.
انتقادهایــی نــه از این جهت که نباید فاصلهها را برداشــت بلکه بیشــتر به این
جهت که این نردهها و داربســتها تنها حائل میان مردم و مســئوالن نیستند و
برداشتنشــان خواسته کوچکی است که نباید بزرگنمایی شود .سرگرم شدن به
این خواسته نباید سبب مغفول ماندن کاستیهای دیگری باشد که گریبان نماز
جمعه را گرفته است و مانع از طرح مشکالت واقعی آحاد مردم در خطبههای
آن میشود .چنین است که کارگران با اینکه میتوانند در محیط کار از داربستها
باالبرونــد و در ارتفاعات مخاطرهآمیز کار کنند ،صدای مطالباتشــان چنان که
باید از این میلهها عبور نمیکند و باال نمیرود .این تغییری اســت که منتقدان
ماجرای برداشتن نردههای حائل انتظار میکشند.
جمعه و ســتادها و دستگاههای امنیتی در این مورد
تصمیم میگیرند .آنها باید در این میدان اقدامات
مناســبی داشته باشند .برداشــتن این نردهها تحول
خــوب اســت کــه باعــث میشــود ارتبــاط مــردم با
مسئوالن و کسانی که فقط در صف اول نماز جمعه
مینشینند ،بیشتر شود.

جوانان به مسائل زندگی و اشتغال آنان برمیگردد.
وقتیمیبینندپدرشانبامقداریحقوقبازنشستگی
باید زندگی خود را بگذراند ،چگونه دلشان گرم شود.
ëëبرداشتننردههایحائلدراصفهانهمعملیشده؟
نــه ولــی اعتقــاد دارم کــه از همــه جا بــا رعایت
اصــول امنیتی بایــد این حصارها را برداشــت .ائمه

رفتــن نیســت؛ اقدامــی خــارج از دایــره انصاف و
عدالــت که باعث میشــود این ســؤال پیش بیاید
آیا مجلسیها در دیگر داوریهای خود نیز همین
طور یک طرفه به قاضی میروند؟
شــاید بتوان قبول کرد که جملــه زائری قدری تند
بــوده امــا اینکــه بــرای یک جمله بشــود فــردی را
ممنوعالتصویــر کــرد قابل قبول نیســت .مجلس
حــاال اتفاقــاً جدیتر از قبل مورد ســؤال اســت که
چرا عالوه برعدم واکنش قابل قبول در برابر رفتار
نماینــده ســراوان و اقدامــات مشــابه نمایندگان،
اینگونه سد آزادی بیان هم میشود که مبادا حرف
درشتی بشــنود و ســخن تندی به جانش بنشیند.
به هر حــال حداقل مــا ایرانیها خــوب میدانیم
کــه «حرمــت امامزاده بــه متولی اســت»؛ اگر هم
نماینــدگان محترم بر این باورند که جایی ســخن
تنــدی علیه آنها مطرح شــده ،بد نیســت به جای
تخطئه گوینــده قدری هم به مجموعــه رفتارها و
مناسبات خودشان نگاهی بیندازند چقدر در شأن
نهاد مجلس در منظر عمومی ظاهر میشوند.

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

محمدرضــا زائــری به خاطــر تاختن بــه مجلس
در برنامــه زنــده «فرمــول یــک» ممنوعالتصویر
شــده اســت .نماینــدگان مجلس معتقدنــد این
جمــات او زیر ســؤال بــردن اصل نهــاد مجلس
اســت که گفته بود« :شــرم بر این مجلس ،شــرم
بــر ایــن مســئولین ،شــرم بــر کســانی که بــه جای
درد مردم مسألهشــان این اســت کــه فیلم را چه
کســی گرفته اســت و برویم پــدر او را دربیاوریم!»
بیاییــد به فضــای روانی جامعــه و رویدادهای آن
روزهایــی برگردیم که این جمــات بر زبان زائری
جاری شــدند .به آن روزهایی که ماجرای نماینده
ســراوان ســرخط خبرهای ایــران را اشــغال کرده
بــود؛ نمایندهای با یک وارد کننده خودرو که گفته
میشود پروندههای متعددی در دستگاه قضایی
هــم دارد راهــی گمرک میشــود ،آنجــا کارش به

درگیری لفظی با کارمند گمرک میکشــد .بعد از
انتشــار فیلم آن درگیری توضیــح میدهد که آن
کارمند به دلیل بلوچ بودن و اهل ســنت بودن به
وی توهیــن کرده و خیلی زود مشــخص میشــود
خــود آن کارمنــد هم اهل ســنت اســت .مجلس
در حمایــت از نماینده تشــکیل جلســه غیرعلنی
میدهــد و  40نماینــده خواســتار اســتیضاح وزیر
اقتصــاد و عــزل رئیــس کل گمــرک میشــوند.
همزمان پرونده ســرقت علمی نماینده هم افشا
میگــردد و در ادامه هیچ کدام از این قضایا هیچ
عذرخواهی وجود ندارد.
اکبــر رنجبــرزاده ،عضــو هیــأت رئیســه مجلــس
درباره جلســه مجلســیها با مدیران صدا و سیما
کــه خبــر ممنوعالتصویــری زائــری در آن اعــام
شــده به خبرگزاری «فارس» گفته است« :در این
جلســه این مطلب مطرح شــد که فردی که از سر
عصبانیت و به یکباره کالمی مبنی بر اینکه شــرم
بر مجلسی باد که ...میگوید ،طبیعتاً در رسانهها
حضــور چنیــن افــراد و اشــخاصی ممکــن اســت

مشــکلآفرین باشــد» و افزوده که « از برنامههای
آتــی ،صدا و ســیما نباید از حضور آقــای زائری که
شأن مجلس و جایگاه آن را زیر سؤال برد استفاده
کنــد ».حاال این اظهارات آقــای رنجبرزاده را با آن
اتفاقاتی که افتاده بود کنار هم بگذارید ،سؤالهای
بســیار ابتدایی و تکراری و البته بی پاسخ ماندهای
مطــرح میشــوند؛آیا بیــان یــک جملــه انتقادی
دربــاره مجلــس ،هــر چقــدر هم تنــد بوده باشــد
شــأن مجلــس را زیر ســؤال می برد یا عــدم توجه
الزم برخــی نمایندگان به رفتارهای خود در منظر
عمومی؟
یــا دربــاره موضــوع عصبانیــت آقــای زائــری کــه
رنجبرزاده به آن اشــاره کرده؛ بارها شده که عکس
نمایندگان در حالتهای غیر طبیعی مثل حالت
خواب ،تناول میوه و تنقالت ،شوخیهای عجیب
و غریب و امثال اینها در صحن مجلس منتشــر و
مورد انتقاد مردم قرار گرفته اســت .عمده توجیه
آنها در چنین مواقعی این بوده که ما هم باالخره
انســان هســتیم و این چیزها طبیعی اســت .حاال

عکس :فرارو

نمــاز جمعــه هفتــه گذشــته تهــران ،با یــک تفاوت
نســبت به نماز جمعههای پیش از این برگزار شــد.
حاج علیاکبری که به تازگی از ســوی رهبری انقالب
بــه امامت جمعــه موقت تهران منصوب شــده ،در
نخســتین حضــورش در مصلــی از ســتاد برگــزاری
خواســت تــا دو ردیــف از میلههــای نمــاز جمعــه
برداشــته شــود .این حرکــت همراه با ایــن جمله که
«دوســتان حفاظت لطف کردند و با این درخواست
موافقــت کردنــد امیــدوارم هــم فاصلــه ظاهــری و
واقعــی بیــن مســئوالن و مــردم برداشــته شــود»،
واکنشهــای زیــادی را برانگیخت .هرچند بســیاری
از این کار اســتقبال کردند اما به همین میزان بودند
افــرادی کــه آن را خیلــی دارای اهمیــت ندانســتند
آن هــم پس از گذشــت  40ســال از پیــروزی انقالب.
بــا حجتاالســام محمدتقــی رهبــر ،امــام جمعه
موقت اصفهان درخصوص اهمیت چنین اقدامی
و انتقاداتــی که بعضاً به کیفیت برپایی نماز جمعه
در سراسر کشور مطرح میشود ،گفتوگو کردهایم که
مشروح آن را در ادامه میخوانید.
ëëدربــاره اقــدام آقای حــاج علیاکبــری در نماز جمعه
یعنــی توصیه بــه برداشــتن نردههــای حائــل نظرهای
مختلفی بیان شــده برخی اســتقبال کرده و بعضی هم
گفتهاند آنقدر مهم نیســت و ارتباط مردم با مســئوالن
موانع دیگری هم دارد .شما چه نظری در این باره دارید؟
پیش از این نیز آقای آلهاشــم امام جمعه تبریز
چنیــن اقدامی کرد .اما ایشــان کار دیگــری نیز انجام
داده اســت و آن اینکــه بــه برخــی از مســئوالن کــه با
مصالح مردم در ارتباط هستند ،گفت میزتان را یکی
دو ساعت پیش از برگزاری نماز جمعه ،مستقر کنید
تــا مــردم بیایند و حرفهــای خــود را آزادانه با شــما
مطــرح کنند و شــما هــم به کار مــردم برســید .اقدام
آقــای علی اکبــری نیز اقدام شایســتهای اســت .بنده
خودم هم بیش از  30سال است امام جمعه موقت
اصفهان هســتم .ما نبایــد با مردم فاصلهای داشــته

مردم بودند .اینها الگوی اســامی است .البته ممکن
اســت کــه االن بگویند بحث رعایت امنیت اســت که
درست هم است اما باید فکری برای آن کرد.
ëëبرخــی البتــه معتقدند کــه عــدم اســتقبال از نماز
جمعههــا در قیــاس بــا ســالهای دورتــر کیفیــت
خطبههای آن اســت که مسائل همه اقشار جامعه را
دربرنمیگیرد.
از کیفیت همه نماز جمعهها خبر ندارم اما ائمه
جمعه بخصوص در شــهرهای بزرگ مانند تهران و
اصفهان و مشــهد و ...ســعی بر این دارند که مسائل
مــردم ،تقــوا و اخــاق را در نظــر بگیرنــد .خطبه اول
نماز جمعه ســفارش به تقواســت .تقوای سیاســی،
اقتصادی و ...البته مسائل مردم هم باید مورد توجه
قرار بگیرد که این گونه هم هست .اما برخی وقتها
بعضی از ائمه جمعــه قویتر در این موارد صحبت
میکنند و برخی دیگر نیز مواضع ضعیفتری دارند.
ëëبحث بیشــتر بر ســر آن چیزی اســت که در خطبه
دوم کــه بــه بیان مســائل سیاســی اختصــاص دارد،
مطرحمیشود...
مســائلی که مطرح میشــود نباید تنشزا باشــد.
نمــاز جمعــه محــور وحدت اســت امام جمعــه اگر
نصیحتــی دارد بــا زبان مالیــم آن را بیــان کند بدون
اینکه تشنج آفرین باشد .رعایت این نکات بهتر است
تا اینکه انسان بخواهد با خشونت و تندی حرف بزند.
تا آنجایــی که میبینیــم در برخی خطبههــا رعایت
میشود .طرح این گونه مسائل تنشزا باعث فاصله
بیشتر مردم و حکومت میشود.
ëëبه نظرتان حضــور جوانها در نماز جمعه آنگونه
کهانتظارمیرود،هست؟
تریبون جمعه میدان معارف اسالمی است .من
در هفتههایی که قرار اســت به نماز جمعه بروم ،دو
سه روز قبل مطالعات زیادی انجام میدهم که کدام
مســأله مهمتر اســت و طرح کدام موضوع واجبتر
اســت و نیــاز امــروز جامعه بــه چیســت و ...خطیب
جمعه بایــد روی این موضوعات وقت بگذارد .البته
رویکرد جوانان شــاید علل دیگری جدای از خطیب
جمعه داشته باشد .مقداری از رویکرد جوانان ناشی
از عملکردهایی است که در تشکیالت مدیریتی وجود

آن عالیترین مقامات هر دو قوه مجریه و قضائیه
با صدور دســتورهای جداگانهای خواستار بررسی
ســریع و دقیق آن شدند .بررســیای که بر اساس
آن اعالم شــد بخشی در هنگام انتقال با مأموران
درگیر شــده و شــکنجه نشــده اســت .هیاهویی که
پیرامــون ایــن ادعای شــکنجه مطرح شــد اما بی
حاصل نبود .نفس معمول شــدن تحقیق درباره
چنیــن ادعاهایی در صورت اثبــات کذب بودن نه
تنها راه را بر سوءاســتفاده رســانههای معاند برای
تخریب چهره نظام جمهوری اســامی میبندد
بلکــه از احتمــال اینکــه در آینــده نیــز افــرادی از
راه طــرح ادعاهــای دروغیــن اینچنینــی دســت
بــه جوســازی و حاشــیه پــردازی بزننــد میکاهد.
همانقدر که در مقابل اثبات ادعاهایی که حکایت
از برخوردهــای ناصــواب نیروهــای اطالعاتــی
و امنیتــی و ضابطــان قضایــی در هــر ســطح بــا
متهمان داشته باشد باید و میتواند به پیشبینی
راهکارهایی در جهت مقابله با چنین رویدادهایی
بینجامد .با وجود این یک واقعیت از نیازی جدی
خبر میدهد؛ واقعیت باورپذیری ادعاهایی نظیر
ادعای اســماعیل بخشــی درباره شــکنجه در نزد
افــکار عمومی که باید برای پاســخ بــه آن تقویت
نهادهــای مدنــی همچــون رســانههای مســتقل
داخلــی و نهاد وکالت و تقویــت رویکرد بیطرفانه
آنها را در دستور کار قرار داد.

البته ماجرا یک اشــکال اساســی دیگر هم دارد که
در این جلسه که به اعالم ممنوعالتصویری زائری
ختم شــده ،خود او بــرای بیان توضیح و دفاعیات
حاضــر نبــوده؛ چیزی که جز یــک طرفه به قاضی

شرافت سیاسی در بوته آزمون دو نامه
در هفتــهای کــه گذشــت،
نــگارش دو نامه و بازتاب آن
پنجره درشبکههایاجتماعییکبار
دیگر نشان داد که وطندوستی و شرافتمندی در
کار سیاسی موضوعی مستقل از انتقاد یا مخالفت
با یک نظام سیاسی است .در حالی که شماری از
ایرانیانمخالفنظامجمهوریاسالمیکهبیشتر
در خارج از کشور اقامت دارند برای دست یافتن
بــه آرزوهــای خود در نامــهای جبونانه بــه دونالد
ترامپ رئیس جمهوری امریکا ،خواستار حمایت
مالی یک دولت بیگانه از رضا پهلوی فرزند شــاه
مخلوع ایران شدند ،در ایران یک زندانی واکنشی
به حمایــت مقامات امریکایی از خود نشــان داد
کــه بســیاری آن را تودهنــی او به امثــال ترامپ و
پمپئو توصیف کردنــد« .فرهاد میثمی» که گفته
میشود به عنوان یک فعال مدنی و در همکاری
بــا کمپینــی تحت عنــوان نه بــه حجــاب اجباری
بــا اتهام «تبلیغ علیه نظــام» و «اشــاعه و ترویج
بدحجابــی در جامعه» زندانی اســت ،در واکنش
به حمایت امریکایی ها نوشت« :از امثال جنابان
ترامپ،پمپئو،بولتونخواهشمندماشکتمساح
حقوق بشریشــان را جای دیگری بریزند ».او در
بخش دیگــری از این نامه همچنین به مخالفت
بــا تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران پرداخــت و
افــزود« :ترجیــح میدهــم تمام عمــر در حبس

بمانــم و زندگــیام را صرف تــاش اصالحگرانه
خطاهایشــان ســازم ،اما لحظهای مشمول ننگ
حمایت پیمان شــکنانی قرار نگیرم که با پشــت
کردن بــه تمام اصول حقــوق و اخــاق ،از توافق
خردمندانــه و صلــح جویانــه «برجــام» خــارج
شــدند و با باز تحمیــل تحریمهای غیرانســانی،
میلیونهــا نفــر از هموطنــان مــرا بــه زیــر خــط
فقــر کشــاندهاند ».انتقــاد این زندانی سیاســی از
سیاســتمداران امریکا و تحریمهــای ظالمانهای
که علیه مردم ایران اعمال میشــود ،ناخودآگاه
یادآور نامهای اســت که دو سال پیش به امضای
 30نفــر از ایرانیــان مقیــم خــارج رســیده بــود و
آنهــا با الصاق عنــوان فعال سیاســی و مدنی به
خود خواســتار تشــدید تحریمهــای امریکا علیه
ایــران از ســوی ترامــپ شــده بودند .نامــهای که
اکثــر کاربــران شــبکههای اجتماعی همــان زمان
آن را مصداق وطنفروشــی توصیــف کردند .حاال
بخش قابل توجهی از گروهی که خواستار حمایت
مالــی دولــت امریکا از رضــا پهلوی شــدهاند و این
ادعای مضحــک را دارند که «او قابل اعتمادترین
نماد ملی ایران» است ،همان درخواست کنندگان
تحریــم ملــت ایرانند کــه گویــا نه فهمــی از ملت
و مــردم و نــه درکــی از شــرافت فعالیــت سیاســی
دارند که اولین اصل آن وابســته نبودن و اســتقالل
ازبیگانهاست.

