
در گفت و گو با اشرف 
بروجردی بیان شد:

گفت وگو
| رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: اصالحات هنوز نتوانسته 
خودش را به شکل نابی که یک اصالح طلب به آن معتقد است معرفی کند. البته 
یک اصالح طلب واقعی با شــخصی که هنوز با باورهای این جریان آشنا نیست 
تفاوت دارد. چراکه برخی از این جریان به دلیل اقبالی که میان مردم دارد خود 

را با این عنوان معرفی می کنند .
اشرف بروجردی درباره پیشنهاد ایجاد تغییر در جریان اصالحات و به عبارتی 
اصالحات درون جریان اصالحات گفت: به نظر من اصالحات بین مردم هم چنان 
پابرجاســت اما آنچه که باعث شده چنین وانمود شــود که اصالحات هم چون 
قبل میان مردم اقبال ندارد، به این دلیل است که اصالحات هنوز فرصتی برای 
خودنمایی پیدا نکرده و در واقع در زمان دولت اصالحات، اصالح طلبان توانستند 
خواستگاه های خود را مطرح کنند و خود را به مردم معرفی کنند، لیکن به طور 
پیاپی مورد هجمه و دشمنی قرار گرفتند. با توجه به این مسئله من فکر می کنم 

اصالحات هنوز نتوانسته خودش را به صورت کامل معرفی کند.
وی افــزود: یک اصالح طلب واقعی با شــخصی کــه هنوز بــا باورهای این 
جریان آشنا نیســت، تفاوت دارد و این به دلیل آن است که فضا برای گفتمان 
اصالح طلبی در دوره پس از اصالحات وجود نداشــت. به همین جهت من فکر 
می کنم اگر عرصــه دیدگاه های اصالح طلبی فرصت پیــدا کند و اصالح طلب 
واقعی بتواند گفتمان مختص به جریان را راه انــدازی کند، قطعا همواره مردم 
به اصالحات پایبند خواهند بود.بروجردی با بیان اینکه اگر فرصتی پیدا نشود 
و اصالح طلبان نتوانند فضا را برای گفتمان ســازی فراهم کنند، طبیعی است 
که تخلفاتی که بعضا از ســوی بعضی افراد رخ می دهد، گفــت: در اینصورت 

رویه های اشتباهی که پیش گرفته می شود به اسم اصالحات تمام شود و در پی 
آن بازخوردهای منفی جامعه نســبت به این موضوع هم وجود خواهد داشت. 
بنابراین براساس همین موضوع اصالح طلبی باید فرصت پیدا کند، ماهیت خود 
را به مردم نشان دهد تا هم   چنان پایگاه امیدواری مردم باقی بماند.وی با اشاره 
به اعتراضات اخیر اظهار داشت: اعتراضات اخیر هیچ ارتباطی با اصالح طلبی و 
اصول گرایی نداشت و اصوالً سیاسی نبود البته ممکن است در پس آن تحریکات 
برخی از اصولگرایان وجود داشته باشد که افراد فعال در جریان اصولگرایی هم 
به این نکته اشــاره کرده اند. به نظر من این اعتراضات صبغه سیاســی نداشت 
و نوعی عصبانیت مردم بود به کمبود  ها و مشــکالتی که وجود دارد.این فعال 
سیاسی اصالح طلب گفت: مهم ترین ابزاری که دولت می تواند از آن استفاده کند 
بازتولید سرمایه های اجتماعی یا همان اعتمادسازی است؛ چراکه سرمایه های 
اجتماعی و بازسازی آنها از مهم ترین نیازهای امروز دولت است. بنابراین یکی 
از مهم ترین دغدغه های امروز دولت این است که اعتماد از دست رفته مردم به 
نهادهای  دولتی و حاکمیتی را بازگرداند و میسر شدن این امر به همان تقویت 
سرمایه های اجتماعی بازمی گردد چرا که مقدار زیادی از این سرمایه از دسته 
رفته است و برای بازگرداندن آنها باید به خواسته های اساسی مردم توجه کند 
و به نیازهای اولیه مردم توجه شــود.وی افزود: دولت باید با مردم به گفت وگو 
بنشیند و فضایی برای نزدیک شدن به مدیران و مسئولین فراهم کند تا از درون 
جامعه با مشکالت مردم آشنا شوند این دیدار زمان انقالب هم وجود داشت که 
مدیران یک روز در ماه را معین می کردند با مراجعین خود گفت وگو می کردند 
و حداقل این فرصت و آرامش برای مردم وجود داشــت که حرف هایشــان به 

مسئولین ذیربط رســیده اســت هرچند امکان تحقق برخی خواسته ها وجود 
نداشته باشد. دولت باید تالش کند این ابزار را فراهم کند تا جایی که بتواند اثر 
گذار باشد و اعتماد مردم را بازگرداند.بروجردی ضمن یادآوری اقدامات دولت 
قبل ابراز داشــت: همیشه ویران کردن آسان اســت اما بازسازی و ساخت کار 
سختی اســت. دولت مجموعه ای را تحویل گرفت که از نظر زیرساختی ویرانه 
بود و قطعا مجموعه ای از زیرساخت های ویران را نمی شود در زمان کم بازسازی 
کرد. به همین جهت من فکر می کنم اگر دولتمردان سخنی از اجرای عدالت و 
گفتمان ملی به میان می آورند باید به آنها زمان داد. دولت با استفاده از آنچه در 
اختیار دارد تا به امروز خوب عمل کرده است و برای اقدامات بیشتر و بازسازی 
ویرانه های موجود نیاز به زمان دارد. وی ادامه داد: اقدامات انجام شده بیشتر در 
حوزه اشــتغال و اعطای وام هایی برای پیشرفت نظام صنعتی بوده است. دولت 
توانسته دانشگاه ها را درجهت علمی تر شدن پیش ببرد. البته درخصوص حذف 
محدودیت های دانشجویانی که ستاره دار شده بودند هم موفق عمل کرد. عالوه 
براین مسائل یارانه ای که درحال حاضر وجود دارد اگر چه از نظر اقتصاد دانان 
غلط است اما دولت با این وجود دست به حذف آن نزده است چراکه معتقد است 
همین مقدار کم نیاز اندکی از مردم را برآورده می کند با این تعبیر که حتی از 
نظر برخی یارانه کاسه گدایی تلقی می شود. اما در نهایت همه دولت ها کاستی 
، آزمون وخطا و اشــتباه دارند نمی توان آنها را نادیده گرفت اما نتایج موفقیت 
آمیزی هم چون برجام که بر آرامش مردم افزوده اســت را می توان نقطه مقابل 
اکثر کم وکاستی های موجود دانست هرچند که در نهایت همه مشکالت امروز 

باید مرتفع شود و قطعا در جهت آن هم تالش خواهد شد.

ســرمقاله
وظیفه ای برای 

آخرین پنجشنبه
| رضا امیری مهر – فردا 
را بایــد در کنار از دســت رفتگانمان 
بگذرانیم.زیارت اهل قبور در پنجشنبه 
آخر سال امری بسیار پسندیده است. 
چــه نیکو اســت هدیــه ای هر چند 
کوچک از صدقات، خیــرات، ادعیه، 
نماز و ... برایشان ارسال کنیم تا آنان 
نیز چون مــا، در این عید شــادی را 
تجربه کنند. بیایید به یاد تمام اموات 
باشیم تا آیندگان نیز به یاد ما باشند.
حتماً بارها و بارها با خود اندیشیده اید 
که آیا رفتن بر مزار مردگان و اموات به 
حال آنان نیز سودی دارد یا تنها سبب 
دلگرمی ما و ســایر خویشان خواهد 
شــد. آیا آنان نیز از دیدن ما مسرور 
می شــوند؟ آیا حضور ما را درک می 
کنند؟ پاســخ این پرسش را می توان 
در روایتی از امام صادق )علیه السالم( 
به دست آورد که فرموده اند: »قسم به 
خدای متعال، مردگان رفتن شــما را 
می دانند و با حضور شــما مسرور می 
شوند و با شــما اُنس می گیرند و بهره 
مند می شوند«. )وسائل الشیعه، ج 2، 

ص 878(
سنت است وقتی به زیارت اهل قبور 
می رویم چیزی برای خیرات می بریم. 
هر کس به تناســب شرایط؛ خوراکی، 
نوشیدنی، غذا و ... با خود برده و برای 
شادی روح عزیزانش پخش می کند. 
اما در این میان چند نکتــه را به یاد 

داشته باشیم:
اول آنکه چیزهایی ببریم که خود و 
رفتگانمان در زمان حیاتشان دوست 
داشــتند. نه هر چیزی کــه در خانه 
اضافه بود و برای جلوگیری از اسراف!

دوم اینکه ســعی کنیم میان تعداد 
زیــادی از مردم پخش شــود تا ثواب 
بیشــتری برای عزیزانمــان به دنبال 

بیاورد. 
این نکته نیز قابل توجه اســت که 
بُعد مسافت تا قبر در رسیدن خیرات 
به مــردگان مهم نیســت. اگر امکان 
رفتن در ســر مزار وجود ندارد، از هر 
جایی که هستیم برایشــان خیرات 
کنیــم. دیگر آنکه در زمــان خیرات 
بخیل نباشیم. عالوه بر فرد مورد نظر 
خود، به یاد سایر بستگان فوت شده 
نیز بوده ثوابــش را هدیه به روح آنان 
نیز نماییم. اجدادی که از یادها رفته 
اند و شــاید نیاز به گوشه چشمی از 
سوی زنده ها داشته باشند را فراموش 
نکنیم. چه خوب اســت این خیرات 
را به کســانی بدهیم که به حقیقت 
نیازمند آن هستند. کســانی که در 
حومه شــهرها و یــا در حلبی آبادها 
زندگی می کنند. کودکانی که برای 
خوردن لقمــه ای غذا لحظه ها را پی 

در پی می شمارند و ... . 

به دنبال 
مجال 
خودنمایی 
اصالحات 

استیضاح
البد فکــر کرده اید کــه می خواهم در مورد اســتیضاح 
بنویسم. کور خوانده اید. می خواهم بنویسم که چگونه می 
شود که نمی شود! البد فهمیدید که یک کاسه ای زیر نیم 
کاسه است. نیست. اصال داستانش را بخوانید تا بفهمید که 
می شود هر نمی شودی با ...پیرمرد خسته از رنج سفر برای 
باز پس گرفتن امانت خود به دکان مرد عطار رفت و پس از 
سالم و علیک امانت خود را طلب کرد. مرد عطار اما به سردی 
پاسخ او را داده و ادعا کرد نه او را می شناسد و نه امانتی از 
او گرفته است. پیرمرد که گمان می کرد مرد عطار او را بجا 
نیاورده است مجدداً خود را معرفی نمود؛اما هر چه او بیشتر 
اصرار می کرد امتناع مرد عطار بیشــتر می شد. پیرمرد که 
تازه فهمیده بود چه بر سرش آمده به ناچار دکان عطاری را 
ترک کرد. در راه به سالهایی می اندیشید که سخت کارکرده 
و ما حصل تالش خود را اندوخته بود تا در دوران کهولت و 
ناتوانی از آن استفاده نماید. همچنان که ناامیدانه تالش می 
کرد راهی برای حل مشــکل خود بیابد بهلول را دید.بهلول 
علت گرفتگی و پریشانی پیرمرد را جویا شد. پیرمرد هر چه 
را که بر او گذشته بود برای بهلول تعربف کرد. بهلول بعد از 
اندکی اندیشید از پیرمرد خواست تا کمی پس از رفتن او به 
دکان عطاری به سراغ مرد عطار بیاید و سراغ طلب خود را 
بگیرد. بهلول به دکان مرد عطار رفت. سر صحبت را با مرد 
عطار گشــود و او را در جریان گنجی گذاشت که در حین 
کندن خانه کهنه اش یافته بود.مرد عطار از بهلول خواست که 
گنج را به امانت به او بسپارد تا برایش نگه دارد. در همین اثنا 
پیرمرد وارد و امانتش را طلب کرد. مرد عطار که می دانست 
اگر منکر به امانت گرفتن کیسه زر پیرمرد شود، اعتماد بهلول 
را از دست می دهد به ناچار و با تظاهر به امانت داری کیسه 
پیرمرد را به او تحویل داد.بهلول اما که دیگر کاری نداشت از 

همان راهی که آمده بود بازگشت. 

کات و مات
نویسنده: کیش میش

زیارت قبول

موضوع زیارت قبور در روایات ما نقل شده، منظور 
از »ما« تنها شیعیان نیســت، بلکه عموم مسلمین 
است که نسبت به زیارت اهل قبور اتفاق نظر دارند 
و آن را پیروی از آموزه های نبی مکرم اسالم )ص( 
می دانند. شــیعیان نیز عالوه بر سنت رسول گرامی 
اسالم )ص( این مسئله را پیروی از اهل بیت علیهم 

السالم می شمارند.
زیارت اهل قبور از مستحباتی است که در روایات 
تاکید فراوانی بر آن شده اســت و اینکه معصومین 
علیهم الســالم خود نیز مطابق با نقل هایی که در 
منابع آمده، به زیارت قبور مــی رفتند آن را تایید 

می کند.
از حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله حدیث شده 

که هر کس هر جمعه قبــر پدر و مادر خود را یا قبر 
یکی از آن دو را زیارت کند خــدا او را بیامرزد و از 
جمله کسانی بشمار آید که در باره پدر و مادر خود 

نیکی کرده و وظیفه فرزندی را ادا نموده باشد.
امام صادق علیه السالم فرمود: از جمله حقوقی که 
مؤمن بر برادر مؤمنش دارد آن است که چون بمیرد 

آنکه زنده است قبرش را زیارت کند.
پیغمبر اکرم صلــی اهلل علیه و آلــه فرمود: قبور 
مردگانتان را زیارت کنید و بر آنان ســالم فرستید 
که یاد آنها شما را پند است.داود رقی گوید: به امام 
صادق علیه السالم عرض کردم: کسی که به کنار قبر 
یکی از خویشــان خود رود )و در آنجا عمل خیری 
انجام دهد( آیا آن مرده را ســودی باشــد؟فرمود : 

آری آن کار خیر به وی می رسد )و شاد می گردد( 
چنانکه هر گاه هدیه ای به شما رسد خرسند شوید.

امیرالمؤمنین علیه الســالم فرمــود: مردگانتان را 
زیارت کنید که آنان به زیارت شــما شاد گردند، و 
حاجت خویش را نزد قبر پــدر و مادرتان بخواهید 
پس از اینکه آنها را دعا کنید.در حدیث امام موسی 
بن جعفر علیه السالم آمده که فرمود: هر که نتواند 
به زیارت قبور ما بیاید قبور برادران صالح ما را زیارت 
کند. از حضرت رســول صلی اهلل علیه و آله حدیث 
آمده که هر که قبر پدر و مادر یــا یکی از آن دو را 
هر روز جمعه زیارت کند و کنار قبر ســوره » یس« 
بخواند خداوند بشــمار هر حرفــی از آن آمرزش و 

رحمتی نصیبش کند. 

ت
ش

یاددا
سالمی

شگر علوم ا
میثم فخریان : پژوه

سردار جعفری:

باید با همه توان نسبت به حفظ قدرت دفاعی مان بکوشیم
| فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: »قدرت دفاعی بی نظیر بازدارنده نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به ویژه در عرصه پدافندی و موشکی یکی دیگر از عوامل غلبه جبهه مقاومت و جمهوری اسالمی است که باید 
با همه توان نسبت به حفظ و ارتقاء این توانمندی بکوشیم«.سردار سرلشکر محمدعلی جعفری در سخنرانی 
خود در چهارمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توطئه های دشمنان علیه جمهوری اسالمی 
گفت:  سال 96 سال شکست داعش و تکفیرهای مخالف نظام مقدس جمهوری اسالمی در عراق و سوریه بود 
که بزرگترین پیروزی جبهه مقاومت اسالمی در منطقه محسوب می شود.سال 96 سال غلبه قدرت مقاومت 
در منطقه بود که نمونه بارز این ادعا ساقط کردن هواپیمای f16 رژیم صهیونیستی توسط ارتش سوریه بود 
که در نوع خود سابقه نداشته است که در پرتو پیروزی های مقاومت در منطقه است که این شکست بسیار 
بزرگی برای رژیم اشغالگر صهیونیستی بود.جعفری با اشاره به اغتشاشات دی ماه به تشریح برخی زمینه های 
بروز این اغتشاشات پرداخت و گفت: بهره برداری دشمنان از فضای مجازی در بروز این ناهنجاری ها بسیار 
موثر بود. اگر چه با تدابیر اتخاذ شده و حضور به موقع مردم، توطئه دشمنان در این غائله نیز خنثی شد.وی 
افزود: »حرکت در مسیر انقالب اسالمی که حضرت امام )ره( پایه گذاری کردند و مقام معظم رهبری آنرا 
با صالبت ادامه می دهند مویت راهبردی انقالب اسالمی است.فرمانده سپاه با اشاره به فرصت ها و چالش 
های جمهوری اسالمی گفت: »تمامی چالش های و تهدیدات خارجی علیه انقالب اسالمی به فرصت های 
بی نظیر برای انقالب اسالمی مبدل شده است و این امر از برکات انقالب ماست همانطور که در کشور عراق 
شاهدیم با ظهور داعش نیروهای حشــر الشعبی که نوعی الگوگیری از بسیج مردمی جمهوری اسالمی در 
طول دوران دفاع مقدس است شکل گرفتند و این یعنی تبدیل کرد یک تهدید به فرصت در کشور سوریه 

نیز شاهد این رخداد بودیم که نیروهای مردمی با سازماندهی علیه داعش به پا خواستند.

توافق فدراسیون فوتبال با کی روش برای تمدید 
| فدراسیون فوتبال از مدت ها قبل برای 
تمدید قرارداد با کارلوس کی روش تالش های خود 
را آغاز کرده است.در گیرودار روزهایی که به نظر 
می رسد فدراســیون فوتبال به دنبال گزینه برای 
تیم امید اســت تا این تیم در رقابــت های بازی 
های آسیایی حضوری قوی داشته باشد مسئوالن 
فدراسیون برنامه قبلی خود یعنی تمدید قرارداد با 
کارلوس کی روش را فراموش نکرده اند. به گزارش 
کائنات به نقل از فارس، خبرهای جدید حکایت از 
این دارد که در تازه ترین جلسه ای که بین مهدی 
تاج و ســرمربی تیم ملی فوتبال برگزار شده توافقات نسبی بین طرفین برای تمدید قرارداد حاصل شده 
است.با توجه به شرایطی که در نشست آخر این دو گذشته به نظر می رسد باید کی روش را سرمربی ایران 
در جام ملت های آسیا در سال 2019 در کشور امارات دانست و این مرد پرتغالی برای تمدید قرارداد به 
مهدی تاج چراغ سبز نشان داده اســت.قرارداد فعلی کی روش با فدراسیون فوتبال تا پایان جام جهانی 
2018 روسیه اســت و از مدت ها قبل زمزمه هایی مبنی بر پیشــنهادات اغوا کننده از سوی کشورهای 
آسیایی و آفریقایی به کی  روش شنیده می شــد و همزمان با همین خبرها فدراسیون فوتبال هم برای 
ماندگار کردن وی در تیم ملی ایران جلســات خود را با کی روش آغاز کرده بود.قرار است ظرف روزهای 
آینده پس از بررسی همه جانبه قرارداد توسط خود کی روش و جمع بندی های نهایی فدراسیون تمدید 

قرارداد به صورت رسمی انجام شود.

مستطیل سبزدیدگاه

ترامپ، تیلرسون را برکنار کرد  ربیعی و آخوندی ابقا شدندجنتی رئیس مجلس خبرگان ماند
رئیس جمهور آمریکا، رکس تیلرســون را از سمت وزارت خارجه برکنار 
کرد. وی همچنین یک زن را به عنوان رئیس سیا برگزید. وی مایک پامپئو، 
رئیس سیا را به جای تیلرسون در این ســمت منصوب کرد.وی همچنین 

همچنین »جینا هایسل« را به عنوان...

بین الملل  6سیاست  2 سیاست  2

ایت اهلل جنتی در اجالسیه روز گذشــته مجلس خبرگان باردیگر با کسب 
66 رای به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.رییس مجلس 
خبرگان رهبری طی سخنانی در افتتاحیه چهارمین اجالسیه مجلس خبرگان 

رهبری دوره پنجم با گرامیداشت به یاد...

جلسه علنی مجلس شورای اســالمی به ریاست علی الریجانی و با حضور 
22۳ نفر از نمایندگان برای اســتیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی 
آغاز به کار کرد و در نهایت نمایندگان به ادامه کار او به عنوان وزیر رای دادند.

اولین دستور کار جلسه مجلس بررسی طرح استیضاح...

حصـر »صـادق«

پایان »سپنتـا«
نیکنام در توئیتی نوشته است: من و هم کیشانم مانند دیگران ایرانیان حق مشارکت برای توسعه میهن 

مان داریم. حقی که از آرای مردم که بهترین عیار مصلحت است، برآمده. امیدوارم مجمع محترم تشخیص 
مصلحت نظام تا مهلت 6 ماهه من به سر نیامده بر رأی مردم شریف یزد صحه بگذارند

| حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقــدم، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره رســیدگی طرح سرنوشت ساز برای 
»سپنتا نیکنام«، عضو معلق شده شورای شهر یزد گفت: تمایل ندارم 
دراین باره صحبــت کنم.محمد صدر، عضو دیگر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام نیز درباره گفت: این ســؤال را باید با دبیرخانه مجمع 
مطرح کنید. این اقدام مربوط به دبیرخانه مجمع است که پرونده را در 
دستور کار مجمع قرار دهد.وی افزود: البته این طرح یک بار در دستور 
کار قرارگرفته و بررسی شده است. اما باید دوباره بررسی شود. صدر در 
پاسخ به این شائبه که تعلل مجمع برای به پایان رسیدن مهلت غیبت 
»سپنتا نیکنام« و لغو عضویت او در شوراست، گفت: از این موضوعی 
که شما مطرح می کنید، اطالعی ندارم. حجت االسالم مجید انصاری، 
دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به همین سؤال این پاسخ 
کوتاه را داد: »مجمع تا آخر فروردین ماه هیچ جلســه ای ندارد.« که 
این به معنای پایان مهلت غیبت این عضو زرتشتی شورای شهر و لغو 
عضویت او است.نزدیک به 6 ماه است که از  تعلیق عضویت »سپنتا 
نیکنام« در پنجمین دوره شــورای شهر یزد می گذرد. در این مدت، 

ابتدا شورای نگهبان لغو حضور »سپنتا نیکنام« را به دلیل زرتشتی 
بودن او و اینکه اقلیت های مذهبی نمی توانند عضو شورای شهر باشند، 
خواهان لغو عضویت او شد. این تصمیم که واکنش تند و بازتاب های 
بسیاری همراه داشــت در مجلس موردبررسی قرار گرفت. درنهایت 
مجلس طرحی با دو فوریت تحت عنوان »اصالح قانون تشــکیالت 
شوراي شــهر در انتخاب شهرداران« را در دســتور کار قرار داد. در 
ماده 1 این طرح نمایندگان مصوب کرده بودند که اقلیت های دینی 
شناخته شده در قانون اساسی امکان نامزدی در انتخابات شوراها را 
دارند.با تصویب این طرح، زمینه بازگشت عضو منتخب شورای شهر 
یزد فراهم شد. اما این بازگشت یک سد بلند پیش روی خود داشت 
که آن شورای نگهبان بود که باالتر از رأی اکثریت مردم یزد خواستار 
لغو عضویت سپنتا نیکنام اســت و بر همین اساس مصوبه مجلس را 
خالف شرع و قانون اساسی تشخیص داد. با اصرار مجلس بر مصوبه 
قبلی این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا درباره 
آن تصمیم گیری کند که اکنون با گذشت ۳ ماه هنوز خبری از بررسی 
طرح مناقشه برانگیز میان مجلس و شورای نگهبان به گوش نمی رسد. 

 بررسی وضعیت عضو معلق شده شورای شهر یزد
در گفت و گو با سه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
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