
مسئله تنها مسکن مهر نیست!

   

 س��اده لوحی توأم با نوعی بازگشت به دوران کودکی خاص 
متول��ی راه و شهرس��ازی در دول��ت یازدهم و قس��متی از 
دوازدهم نبود تا آجری روی آجرهای باقیمانده طرح مسکن 
مهر از دولت های نهم و دهم بگذارد که این پروس��ه در اکثر 
ابع��اد عمومیت داش��ت و امروز می بینیم ب��ه  جز آماری که 
اکثر آن ها نزولی اس��ت چیزی برای ارائه باقی نمانده به  غیر 
از فروش س��لف نفت برای دو سال دیگر که آیا ذخیره ای در 
چاه ها هس��ت و یا دیواره های مخ��رب آن دوام الزم را برای 

ادامه تخلیه دارند یا نه! 
جای��گاه و فرصتی ب��رای نبش قبر و مقایس��ه دولت ها تا به 

امروز نیس��ت زیرا آنچه حاصل می ش��ود چیزی جز افزایش 
حجم و فربگی و کاهش محتوای آن ها به دست نمی آید که 

بتوان با متاع دیگری سودا زد! 
اگ��ر چهره ه��ای ناموفق در گذش��ته فکر می کنن��د ادبیات 
آن ها تغییر یافته و جامعه آنچه را که باید به ذهن بس��پارند 
فراموش کرده اند زهی تأس��ف زیرا هر ن��وع هزینه ای را که 
ص��رف ورود به جرگ��ه انتخابات در پی��ش رو کنند باید به 
 حس��اب باخت باخت خود بگذارن��د و بدانند تتمه آنچه که 
برای آن ها باقی مانده است نیز در این قمار از دست خواهند 
داد و لیالج های��ی خواهند ش��د تا در گوش��ه ای آس وپاس 
بنش��ینند و از دس��ت  داده ها را به  جایی دیگر حواله دهند! 
گر صبر کنی ز غوره حلوا س��ازند تا ش��اید با این شعار طعم 
ش��یرینی را بر م��ذاق خود حس کنیم اما اینچنین نیس��ت 
که این روزها می رود تا هش��ت سال انتظار برای رسیدن به 
حلوای تنترانی به پایان برسد! و هشتاد میلیون علی باشد و 
حوض های خالی که برای آن ها بجا مانده است! مجسم شود 
وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی س��ه  ماهه اول سال 
۱۳۹2 را و آنگاه مقایس��ه کنیم با سه  ماهه اول سال ۱۳۹۹ 
ت��ا بهتر بدانیم »میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین 

تا آسمان است«! 

قوه قضائیه اگر قصد ورود به این پروسه کالن را دارد و باید 
داش��ته باشد می تواند امیدوار بماند که مجموعه دادگستری 
کش��ور تمام ظرفیت خود را ب��رای حداقل یک دهه باید در 
اختیار این چالش عظیم قرار دهد که مس��ئله تنها کوتاهی 
متولیان در تأمین مس��کن نیست و در حق مهر آن نیز جفا 
ش��ده اس��ت! از این متاع در خورجین کابینه های دو دولت 
فراوان است و برای نمونه ای دیگر می شود به مقایسه زندگی 
ش��غلی و شخصی اصحاب رس��انه در پایان سال ۹۱ و امروز 
که نزدیک هش��ت سال از آن می گذرد پرداخت و شاهد بود 
که چگونه نسلی از فرهیختگان آن کشکول گدایی به دست 
گرفته و نس��ل جدید نیز ناچار به مسافرکش��ی در اسنپ و 

تپسی شده اند! 
این حرف را به حس��اب رقابت اینترنت با رسانه های مکتوب 
نمی گذاری��م که آن ها نیز وضع بهتری ندارند و تنها رس��انه 
ملی اس��ت که پای سفره بیت المال نشسته تا سیر از گرسنه 

خبر نداشته و سواره از پیاده! 
افت اقتصادی و اجتماعی رکن چهارم یک نظام را نمی توان 
کمتر از رکود و س��قوط تأمین مسکن در کشور دانست زیرا 
این ها راویان تاریخ شفاهی و زنده ای هستند که طی دو قرن 
گذشته نقش س��ازنده ای را در روند پیشبرد انقالب اسالمی 

علیه اس��تعمار و اس��تثمار به عهده گرفته اند و ظرف هشت 
سال ش��مارگان را از یک میلیون نسخه به حداکثر ده هزار 
و در بعضی موارد تنها صد نس��خه تقلی��ل دهند! امروز اگر 
قرار اس��ت روزی برای بزرگداش��ت و گل ریزان فرهیختگان 
قربان��ی ش��ده در دو دولت یازدهم و دوازدهم برگزار ش��ود 
ب��ه جرأت می توان ادعا نمود که هزاران نفر از آحاد ش��اغل 
در تولید محتوا، امور فنی، چاپ و توزیع رس��انه ها از عرش 
به فرش س��قوط کرده و اکثریت آن ها به ش��غل هایی برای 
تأمین معاش مش��غول هس��تند که در ش��أن یک رسانه ای 
نیس��ت اگرچه هر حرفه ای برای خود محترم و مقدس است 
اما ورود خبرنگار به صنف حمل ونقل مس��افربری شهری به  
نوعی نان بری از ش��اغالن رس��می در آن حرفه است که از 
یک راننده اس��نپ و یا تپسی انتظار نیست ستونی از رسانه 

را برای امرار معاش اشغال کند! 
قوه قضائیه این روند هش��ت  ساله را وسیع تر ببیند و به  جز 
مسکن که جنبه اقتصادی و مادی دارد خسارات معنوی در 
این  باره را نیز رصد نموده تا ش��اید بار دیگر ش��اهد انتشار 
روزنامه ها با تیراژ و صفحات انبوه باشیم نه اوراقی در هشت 
صفح��ه و تعدادی در یکصد نس��خه که باعث تأس��ف برای 

فرهنگ یک کشور سمبل و پرچم دار اسالم است!

ستاد اربعین: 

عراق برای اربعین زائر خارجی نمی پذیرد

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: پس از مذاکره با سفیر ایران در عراق و اعالم 
نپذیرفتن زائران خارجی از س��وی دولت ع��راق برنامه های جایگزین دنبال 
شده اس��ت. در سی و سومین جلس��ه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به ریاست حسین ذوالفقاری معاون امنیتی 
و انتظامی وزارت کشور و با حضور مسئوالن دستگاه های عضو کمیته که در 
س��الن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، پس از ارائه گزارش از وضعیت 
ش��یوع بیماری کرونا در کش��ور، ضمن قدردانی از مردم در خصوص رعایت 
پروتکل های بهداش��تی در ایام ماه محرم، بر لزوم اس��تمرار این روند در ماه 
صفر نیز تاکید ش��د. در ادامه با تاکید بر اینکه پروتکل مصوب س��تاد ملی 
مدیریت بیم��اری کرونا برای هر دو ماه محرم و صفر بود، درخصوص اتخاذ 
تمهیدات ویژه برای اربعین بحث و بررس��ی ش��د. در این جلسه محمدی فر 
دبیر س��تاد مرکزی اربعین حسینی نیز گزارش��ی از برنامه ها و اقدامات این 
ستاد از ابتدای سال تاکنون ارائه کرد و گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا 
در کش��ور، از ابتدا س��ه س��ناریو عدم برگزاری راهپیمایی اربعین، برگزاری 
محدود و شرایط عادی برنامه ریزی شد و برای هر سه سناریو آمادگی داریم 
که البته پس از مذاکره با س��فیر ایران در عراق و اعالم عدم پذیرش زائران 

خارجی از سوی دولت عراق برنامه های جایگزین دنبال شده است.
محمدی فر در ادامه درخصوص برنامه های جایگزین س��تاد مرکزی اربعین 
خصوصا برنامه های کمیته فرهنگی و مشارکت های مردمی توضیحاتی ارائه 
کرد و این برنامه ها مورد بحث و تبادل نظر اعضای کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی قرار گرفت. همچنین در ادامه این جلسه گزارشی از روند بازگشایی 
مدارس و برنامه های پیش��رو از سوی وزارت آموزش و پرورش ارائه شد، در 
ادامه نیز وزارت بهداش��ت گزارشی از روند اجرای پروتکل های بهداشتی در 

مدارس و آماری از وضعیت استان ها در این خصوص ارائه کرد.

تجمع اعتراضی دانشجویان و مردم 

مقصر اصلی توهین 
نشریه فرانسوی به پیامبر 

اسالم)ص( استکبار 
جهانی است

در پ��ی اهانت نش��ریه فرانس��وی ب��ه پیامبر 
اس��الم)ص( جمع��ی از دانش��جویان و مردم 

انقالبی تهران دست به تجمع زدند.
در پی اقدام اهانت آمیز نش��ریه فرانسوی به 
پیامبر اس��الم)ص( جمعی از دانش��جویان و 
م��ردم انقالبی تهران امروز ب��ا اجتماع مقابل 
س��فارت فرانس��ه انزجار خود نس��بت به این 

اقدام را نشان دادند. 
تجمع کنندگان که از دس��ت  نوشته هایشان 
مش��خص بود، آمریکا و رژیم صهیونیستی را 
باعث و بانی اقدامات توهین آمیز می دانستند، 
با سردادن ش��عارهای» مرگ بر آمریکا« و » 
مرگ بر اس��راییل« انزجار خود را از شیطان 
بزرگ و ای��ادی خارجی و داخلی اش نش��ان 

دادند.
دانش��جویان و مردم تجمع کننده همچنین 
دس��ت نوشته هایی در دس��ت داشتند که به 
نقش فرانسه در رابطه با اسالم هراسی و اقدام 

اخیر نشریه شارلی ابدو اشاره می کرد.

تجم��ع کنن��دگان با س��ر دادن ش��عارهایی 
باید  همچ��ون »س��فارت فرانس��ه تعطی��ل 
گ��ردد«، »س��فیر این س��فارت اخ��راج باید 
گردد«؛»س��ازش با دش��منان نقش��ه خائنان 
اس��ت«؛ »اهانت به قرآن مای��ه ننگ دوران« 
؛ »لبی��ک ی��ا محم��د)ص(«؛ »س��کوت هر 
مس��لمانان خیانت اس��ت به قرآن«؛ »مرگ 
بر فرانس��ه«؛ »فرانسه جنایت می کند آمریکا 
حمایت می کند« ضم��ن بیان اعتراض خود، 
خواستار اخراج سفیر فرانسه از کشور و پاسخ 
قاطع مس��ئوالن دیپلماسی به اهانت صورت 

گرفته شدند.
یکی از دانشجویان حاضر در این تجمع گفت: 
توهین به مقدسات امت بزرگ اسالم یقیناً با 
اهداف خاص و ش��وم اس��تکبار جهانی انجام 
می ش��ود که برای مقابله و فایق آمدن به این 
پدیده باید انسجام و خروش و غیرت انقالبی 
مس��لمانان جهان مانع از دستیابی به اهداف 
پلید ایشان شود. وی ادامه داد: ما جمع شدیم 
تا اعتراض خود را به اقدام نش��ریه فرانسوی 
نشان دهیم و از س��ویی بگوییم این اقدامات 
ک��ه با حمایت اس��تکبارجهانی و نوچه هایش 
در کشورهای غربی انجام می شود نمی تواند 

مسلمانان را در موضع ضعف قرار دهد.
دانش��جویان، طالب و مردم در بخشی از این 
تجمع به مناس��بت م��اه محرم و ای��ام عزای 
الحسین)ع( مقابل سفارت  اباعبداهلل  حضرت 

فرانسه به سوگواری پرداختند.  فارس

اصالح قانون انتخابات الزم اما آیا واجب است؟
دشمنان از آزمودن 
قدرت اراده و قدرت 
ارتش و سپاه پرهیز 

کنند

بهترین روش آموزش 
حضوری است در این 

زمینه اجبار نداریم

مقصر اصلی توهین 
نشریه فرانسوی به 
پیامبر اسالم)ص( 

استکبار جهانی است
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فردا 2۱ ش��هریور مصادف اس��ت با ۱۱ س��پتامبر 
2020. ۱۹ سال پیش در چنین روزی آمریکایی ها 
ادعا کردند که ساختمان سازمان تجارت جهانی در 
نیویورک هدف حمله تروریستی هوایی قرار گرفته 
اس��ت. مدت زیادی از این حادثه ادعایی نگذشته 
بود که جرج بوش پسر، رئیس جمهور وقت آمریکا 
با ادعای جنگ صلیبی در کنار ناتو عملیات نظامی 
علیه آنچه تروریسم سازمان یافته می نامیدند، آغاز 
کردند. عملیاتی که نتیجه آن اش��غال افغانستان و 
در سا ل200۳ اش��غال عراق بود. اکنون در حالی 
۱۹ س��ال از آن حادث��ه می گذرد ک��ه دولتمردان 
آمری��کا همچن��ان از بی��ان نتای��ج تحقیقات آن 
خ��ودداری ک��رده و اجازه تحقی��ق آزاد درباره آن 
را نی��ز نمی دهند که خود بر میزان ابهامات درباره 
ریشه و علل این حادثه افزوده است. نگاهی ریشه 
ای ب��ه تحوالت ۱۹ س��ال گذش��ته و آنچه زمینه 
س��از اشغال افغانستان ش��د چند نکته قابل توجه 

را آشکار می سازد.
نخس��ت آنک��ه آمریکایی ها ادعای پای��ان دادن به 
تروریس��م در افغانس��تان و اهداء آزادی و امنیت 
به این کشور را س��ر می دادند حال آنکه به اذعان 
گزارش های س��ازمان ملل نه تنه��ا این امر محقق 
نش��ده بلکه امنی��ت افغانس��تان از دوران قبل از 
نظامی��ان آمریکایی نیز بدتر ش��ده اس��ت. ارمغان 
حضور آمریکا کش��ته و زخمی شدن هزاران نفر از  
مردم افغانس��تان بوده است. نکته قابل توجه آنکه 
آمریکا به بهانه مبارزه با طالبان و القاعده اش��غال 
افغانس��تان را رقم زد و اکنون مذاکره با طالبان را 
اصل اول اقداماتشان در افغانستان قرار داده است. 
دوم آنک��ه آمریکایی ها نه تنها با تروریس��م مبارزه 
نکردن��د بلکه اش��کال جدیدی از تروریس��م را در 
منطق��ه ایجاد و مورد حمایت قرار دادند. به اذعان 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا داعش و سایر گروه های 
تروریستی جاری در سوریه و عراق به دست اوباما 
و دس��تگاه اطالعات آمری��کا ایجاد ش��دند. البته 
حمایت از گروه های تروریستی همچون منافقین، 
جندالش��یطان، جیش الظل��م و.. را نیز باید به این 
لیس��ت اضافه کرد. این تروریس��م پروری آوارگی 
نزدی��ک به 40 میلیون نفر را به همراه داش��ته که 
در بدترین شرایط انسانی در آوارگی به سر می برند 
و هر روز به وخامت اوضاعش��ان افزوده می ش��ود. 
سوم نکته مهم، تروریسم دولتی آمریکاست که در 
این س��الها به شدت فعال شده اس��ت. نمونه بارز 
این تروریس��م دولت به ش��هادت رس��اندن سردار 
قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس و همزمان 
آن در فرودگاه بغداد در حمله پهپادی آمریکاست. 
سازمان ملل رس��ما اعالم کرده است که این اقدام 
آمریکا مصداق جنایت علیه بشریت و نقض قوانین 
جهانی بوده اس��ت. کارنامه ۱۹ ساله ۱۱ سپتامبر 
در حالی ابعاد گس��ترده ای از تروریس��م و جنایت 
آمریکایی را آشکار می سازد که در نقطه مقابل آن 
جمهوری اس��المی ایران که همواره آمریکا ادعای 
تروریستی بودن آن را مطرح می سازد، کارنامه ای 
بس متفاوت را برجای گذاشته است. طی ماه های 
اخی��ر در حالی بحران کرونا جه��ان را فرو گرفته 
است که یک کلید واژه کاربرد بسیاری یافته و آن 
اینک��ه اگر کرونا در چین قرنطینه می ش��د جهان 
به این وضعیت دچار نمی ش��د. البته ادعای عامل 
ب��ودن چین بعد از ماه ها رن��گ باخت و تحقیقات 
نش��ان داد که فرانسه و کش��ورهای اروپایی محور 
کرونا بوده اند. به هر تقدیر هدف ایران در سالهای 
اخیر هم��ان اصل قرنطینه کردن تروریس��م بوده 
که حضور نظامی ایران در س��وریه و عراق در این 
چارچوب صورت گرفت و زمینه ساز امنیتی کشور 
در کل منطقه شد چنانکه جهانیان اذعان دارند که 
جمهوری اس��المی عامل ثبات و آمریکا عامل بی 
ثباتی منطقه اس��ت. به ه��ر تقدیر در جمع بندی 
نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که کارنامه 
۱۹ س��اله ۱۱ سپتامبر نش��ان می دهد که آمریکا 
کانون اصلی بحران و ناامنی منطقه است و اخراج 
آمریکا تنها راه رس��یدن منطقه به ثبات است چرا 
که آمریکا بحران را عامل بقاء خود دانسته و هرگز 

گامی برای ثبات منطقه برنخواهد داشت.

سخنان برج های دوقلو 
پس از 19 سال

خ���ب���ر

رئیس مجلس: 

آیین نامه داخلی مجلس به طور اساسی 
اصالح می شود
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نگاهی به بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها  
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شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد
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 حضور زیردریایی فاتح و پهپاد سیمرغ برای اولین بار
امیر سیاری: مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار۹۹ ارتش از امروز آغاز می شود


