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سیدحسن نصراهلل در سخنرانی روز عاشورا:

حزباهلللبنان مجهز به
موشک نقطهزن شدهاست

چرا بهدستور رئیس
قوهقضائیه عمل نمیشود؟
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تيترهايامروز
وزارت صنعت به جای افزایش نظارتها زمینه
افزایش قیمتها را فراهم کرد

آزادسازینرخ
لوازمخانگی
صفحه 3

تکاپوی صهیونیستها برای فرار از اتهام
نقش داشتن در سقوط هواپیمای نظامی روسیه

مسکو گزارش
هیأتنظامیاسرائیل
را ردکرد
■■روسیه برخی نقاط آبهای بینالمللی
دریای مدیترانه و مسیرهای پروازی از قبرس
تا سواحل سوریه را بسته است
صفحه 15

نگاهی به مجموعه روایتهای عاشورایی
«رستخیز»

شهادت زینالعابدین حضرت علیبن الحسین علیهالسالم را تسلیت میگوییم

گزارش «وطن امروز» از نشست «مؤسسه واشنگتن
برای سیاست خاور نزدیک» و دستور کار دولت ترامپ
برای تخریب روابط ایران و عراق

تفرقه بینداز
تحریمکن

صفحه 5

دستگیری مفتی گروهک تروریستی «عبداهلل عزام» عامل انفجار سفارت ایران در بیروت
و آزمون وطنپرستی وزیر امور خارجه برای پیگیری نقش عربستان در شهادت دیپلمات ایرانی

سرنخ سعودی را رها نکن!

بیمرگیعاشورا
در بستر روایت

صفحه 2

صفحه 13

فرماندهان انتظامی از تمهیدات ویژه پلیس
برای آغاز سال تحصیلی خبر دادند

بازآمد
بوی ماه مدرسه
صفحه 4

جهاد پزشکی
صفحه 4

برگزاری باشکوه مراسم عاشورای حسینی در صنعا

استیضاح الزم نیست!
حسن رضایی

نگاهامروز پرونده عملکرد «عباس آخوندی»
در وزارت راهوشهرسازی دولتهای
یازدهم و دوازدهم از جهات گوناگونی قابل مطالعه
اس��ت .با این وجود شاید بهتر باش��د ابتدا به مرور
پرونده او در پیش از رس��یدن ب��ه وزارت بپردازیم.
آخون��دی را از این نظر میت��وان یکی از موثرترین
افراد حوزه مسکن در مقطع پس از انقالب اسالمی
دانس��ت .او ع�لاوه بر آنک��ه در دولت س��ازندگی،
وزیر مس��کن و شهرسازی بوده اس��ت ،از سال 89
تاکنون عضو ش��ورای مرکزی نظام مهندسی بوده،
در مقطعی ریاست بنیاد مس��کن را عهدهدار بوده
و حاال  6س��ال است در دولت روحانی مجددا وزیر
راهوشهرسازی شده است .شاید پیرو همین سابقه
طوالنی او در حوزه مسکن بود که در جریان جلسه
رای اعتم��اد به خود در ابتدای دولت یازدهم گفته
بود« :من اولین فردی بودم که طرح مس��کنمهر را
وارد نظام برنامهریزی کش��ور کردم» .او البته کمی
پس از گرفتن رای اعتماد ،بتدریج نظرش را تغییر
داد و مس��کنمهر را «مزخ��رف»« ،فاجعهآفرین»،
«شهربرانداز» و «پوپولیستی» دانست.
آخون��دی میگف��ت مس��کنمهر« ،قفسهای
انس��انی» است و اقتصاد ایران را از ریل خارج کرده
است .و سرانجام مدعی شد« :مسکن مهر بزرگترین
مداخله و شکست دولت در حوزه مسکن در تاریخ
ایران بود» .تغییر مواضع وزیر راهوشهرس��ازی البته
منحص��ر در حوزه مس��کن نیس��ت .او در میدان
سیاست هم در حالی که سال  76در ستاد باجناقش
ناطقنوری و مقابل اصالحطلبان فعال بود 12 ،سال
بعد در  88به سمت اصالحطلبان رفت و اینبار در
ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی مسؤولیت گرفت.
آخون��دی در دولت یازدهم پس از گوش��زد کردن
معایب بسیار مسکنمهر ،به نمایندگان مجلس قول
داد طرحی با عنوان مس��کن اجتماعی را جایگزین
آن کند .طرحی که ظاهرا هنوز قرار نیست ما شاهد
افتتاح نخستین واحد آن هم باشیم.
این در حالی اس��ت که کارشناسان بازار مسکن
میگویند ب��ا توجه به جمعیت قریب  14میلیونی

عكس:علیشیربند،میزان

حمایت قرارگاه جهادی ستاد اجرایی
فرمان امام از گروههای جهادی در مناطق محروم

جوان��ان در آس��تانه ازدواج ،برای پاس��خگویی به
تقاضای فزاینده مس��کن در سالهای آینده ،تولید
یک میلیون مس��کن در هر س��ال ضروری اس��ت!
آخوندی اما میگوید مس��کن به اندازه کافی داریم
و قریب  2/6میلیون واحد مسکونی خالی در کشور
وجود دارد ،لذا نیازی به س��اخت مس��کن توس��ط
دولت نیس��ت .بر همین اس��اس ،مجلس قانونی را
برای اخذ مالیات از خانههای خالی تصویب کرده و
اجرای آن را به وزارت راهوشهرسازی سپرده است .با
وجود گذشت چند سال از نهایی و ابالغ شدن این
قانون اما وزارت آخوندی هنوز س��امانه اخذ مالیات
از خانههای خالی را راهاندازی نکرده است .آخوندی
البته بابت ساخت خانه برای مردم توسط دولت هم
خیال همه را راحت کرده ،میگوید« :اجرای مسکن
اساساً توسط دولت نباید صورت گیرد بنابراین باید
به فک��ر راهکارهای جدید باش��یم ،از جمله اینکه
شهرداریها ،حساب  ۱۰۰امام و خیران مسکنساز
را فعال کنیم».
چنانکه یکی از رسانههای اصالحطلب مینویسد،
آخون��دی بی��ش از آنکه درگیر کار اجرایی باش��د،
مشغول نظریهپردازی و نوشتن مقاالت سیاسی در
رس��انهها بوده است .وزیر راهوشهرسازی در یکی از
همین اظهارنظرها ریش��ه این تفکر را که «اجرای
مسکن اساس��اً توس��ط دولت نباید صورت گیرد»
بخوب��ی عیان کرده ،ب��ا تمجید از الگ��وی اقتصاد
سرمایهداری میگوید« :لیبرالیسم برای توسعه به
میدان آمده است ...اخالق حرفهای نتیجه لیبرالیسم
اس��ت و علیه س��وداگری قیام میکن��د» .مطابق
دیدگاههای اقتصاد س��رمایهداری ،دولت مهمترین
وظیفه خود را حمایت و حراست از ابرسرمایهداران
تعری��ف میکند و با ش��عار فریبنده کوچک کردن
دولت ،بتدریج هدایت منابع ملی را از تامین خدمات
عموم��ی و اجتماعی ،به س��مت حفاظت از منافع
طبقههای اجتماعی پرنفوذ و تریلیاردرها میبرد و
مردم را به خیریهها و خیریهها را به مردم میسپارد!
در همین فضا ،معاون جناب آخوندی گفته است
 61درصد مردم اجارهنشین هستند .سوال اینکه آیا

چنانکه آخوندی میگوید دولت در تامین س��رپناه
برای این اقشار هیچ وظیفهای ندارد؟ مگر نه اینکه
همین افراد ولینعمت اصلی امثال عباس آخوندی
هستند و امثال او برای برداشتن بار زندگی از دوش
آنها نباید سر از پا بشناس��ند؟ امام میگفتند« :ما
هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروهها
و لیبرالها میخوریم؛ تا من هستم نخواهم گذاشت
حکومت به دست لیبرالها بیفتد!» ولی حاال وزیر
مملکت راست راس��ت از لیبرالیسم دفاع میکند.
وزیری که معتقد اس��ت تامین خانه ب��رای مردم،
وظیفه او نیست!
مرک��ز پژوهشهای مجلس که از قضا مدیریت
آن با یک��ی از حامیان دولت اس��ت ،بهمنماه 96
در گزارش��ی ۲۰ ،تکلیف اجرای��ی وزارت راه طبق
اساس��نامه آن را فهرست کرده ،به بررسی عملکرد
عب��اس آخون��دی در هر ک��دام از ای��ن  20حوزه
پرداخته است .نکته تکاندهنده گزارش این است
که کارنامه جن��اب وزیر چنان پر از خالی بوده که
در مقاب��ل هر  20ردیف وظایف قانونی وی ،جمله
«قابل رصد نیس��ت» درج ش��ده اس��ت! این نهاد
تخصصی ،در نهایت در جمعبندی گزارش عملکرد
عباس آخوندی ،صراحتاً اعالم کرده وی در  ۴سال
نخست وزارتش ،هیچیک از تکالیف قانونی وزارت
راهوشهرس��ازی را انج��ام نداده اس��ت .مجلس اما
تاکنون  3بار با استیضاح همین فرد مخالفت کرده
اس��ت! آخوندی اخیرا نیز انتشار خبر تالش برخی
نمایندگان برای استیضاح خود را همافزایی رسانهها
ب��ا آمریکا(!) برای فش��ار به دولت در این ش��رایط
حساس نامیده اس��ت! این در حالی است که احد
آزادیخواه ،نماینده مردم مالیر در مجلس از ارسال
نام��ه جمعی از نمایندگان ب��ه رئیسجمهور خبر
میدهد که در آن گفتهاند« :اگر آخوندی را برکنار
نکنید وی را اس��تیضاح میکنیم» .من با آخوندی
حرفی ندارم ولی به نمایندگان میگویم باور کنید
م��ا به لطف آرای مکرر ش��ما ،ب��ه آخوندی عادت
کردهایم ،اگر قرار اس��ت ب��از تنها آبروی مجلس را
ببرید ،استیضاح الزم نیست ،به تعطیالتتان برسید!
در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان 10002231

@vatanemrooz

حس�ین قدیانی :آخرین رس��ول خدا گویا این
روزه��ا را میدی��د و چه به وض��وح ،که فرمود:
«همانا از ش��هادت حس��ین ،حرارتی در قلوب
مؤمن��ان پدید میآید که هرگز رو به س��ردی
نمیگراید»! طبیعت باز هم به پاییز رسید اما در
تقویم خون سیدالشهدا ،همیشه سایه خورشید
بلند است! پس ناظر بر خون «وارث آدم» با ما
هرگز س��خن از فصل خزان نگویید! اینجا و در
این پهندشت همیشه بهار ،هیچ برگی از هیچ
درختی نمیریزد! حیات مطلق اس��ت کربال! و
شکوفایی مطلق است عاش��ورا! هر سالی به از
سال پیش! هر تمثالی زیباتر از تمثال قبل! جانم
به این سالم آسمانی! السالم علیک یا اباعبداهلل!
یزیدیان چه ابلهانه توهم زده بودند دهم محرم
س��ال  ۶۱هجری قمری ،آغ��از خداحافظی با
حس��ینبنعلی است لیکن «حس��ین» هنوز
هم مانده اس��ت و «سالم بر حسین» هنوز هم
مانده است! هیهات! فایده نکرد تازاندن اسبها
بر آن پیکرهای قطعهقطعه! و خدا نگه داش��ت
ثاراهلل را! صدالبته خدا خواس��ت «حس��ین» را
«شهید» ببیند اما نه «فراموششده»! دهه اول
محرم امس��ال هم تمام ش��د اما آنچه به یقین
باقی میماند ،مهر و محبت اوالد آدم به حضرت
اباعبداهلل اس��ت! تاسوعا به این پرشوری ،ندیده
بودم! عاشورا به این پرباری ،ندیده بودم! روزهای
اولی ک��ه تهران بودم و ای��ن روزها که زنجان،
همه از عظمت بیش��تر و شکوه فزونتر محرم
امسال سخن میگفتند! هر جای ایران عزیز و
اساس��ا هر جای دنیا ،اگر سالیان پیش ،روضه
رضوان حسینی بود ،امسال این روضه مضاعف
ش��ده بود! و این یعنی سنگ تمام عاشوراییان
برای امام عاش��ورا! از حق نگذریم که اغیار هم
بهخصوص با مدد از فضای مجازی ،سنگ تمام
گذاشتند بلکه محرم امسال در عالم معنی هم
مصادف با موس��م برگریزان شود! و سرد شود!
و اقال آن گرمای همیشگی را نداشته باشد! تیر
ش��بهات را زهرآگین ک��رده بودند و حرملهوار،
گلوی ح��رف ح��ق را و گلوگاه س��خن نور را
میزدند! واقعا چ��ه کردند اغیار! لیکن اگر قرار
بود خورشید حقیقت با این قبیل خاکپاشیها
و شیطنتها کمنور شود که «زینب» نمیگفت:
«ما رأیت اال جمیال»! آنچه روز عاش��ورای ۶۱
قمری بریده ش��د ،حنجرهها ب��ود ،نه فریادها!
آیا تیر سهش��عبه ،حریف معصومیت لب تشنه
حضرت علیاصغر نیز شد؟! و آیا ندای ملکوتی
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«ه��ل من ناص��ر ینصرنی» نی��ز مغلوب رقص
شمشیرها شد؟! پس «باز این چه شورش است
که در خلق عالم اس��ت»؟! احسنت بر حضرت
محتش��م و بر کتیبههایی ک��ه محرم تا محرم،
پیروز میشوند بر کنایهها! روشنفکران غربزده
باید عادت کنند به اینکه هر عاش��ورا ،پرش��ور
و ش��عورتر از عاشورای س��ال پیش باشد! این
سنت الهی است! تأکید رسولاهلل نیز هست! به
سردی نمیگراید گرمای ثاراهلل! میبینی طرف
اصال مس��لمان نیس��ت اما به آزادگی حسین،
ایمان دارد! و برای جهاد او ،احترام قائل اس��ت!
غربزدگی البته بلیهای نیست که با درج مذهبی
در شناسنامهای یا گذاشتن عمامهای بر سری از
بین برود! غربزدگی ،سرطانی درونی است که تو
را حتی به شعارهایی هم که میدهی ،بیایمان
میکند! مظهر تناقض است فرد غربزده! وقیحانه
خواهان نگارش زیارت عاشورای دیگری عاری
از مضامین خش��ونتبار(!) میش��ود و به بهانه
یک پالکارد ،همه صفحات روزنامهاش را علیه
خش��ونت ،س��یاه میکند لیکن طلب��های اگر
بیهی��چ گناه��ی ،قربانی قلدری  ۴ت��ا اراذل و
اوباش شود ،دریغ از یک کالم واکنش منورالفکر
ما! یعنی همان قدر که غرب در ش��عار «حقوق
بشر» صادق است ،غربزدهها هم در شعر «نفی
خشونت» که زیاد میس��رایند ،صداقت دارند!
وای بر ما اگر قلم را بر مدار آزادگی نچرخانیم!
نه! بحث اصلی کربال ،آب نبود! جنگ بود میان
 ۲اس�لام! اس�لام ناب محمدی ،از یکس��و و
اس�لام علنیکردن هر نوع فسق و فسادی ،از
سوی دیگر! اسالم حسین و اسالم یزید! اسالم
عباس و اسالم عمر س��عد! اسالمی که تن به
اماننامه ش��مر نمیدهد کجا و اس�لامی که
فریفته وعده دروغین ملک ری میشود کجا؟!
کس��انی که حتی آب خوردن مردم را هم گره
به قول و قرار دشمن زدند و عمق فهمشان از
کربال ،خالصه در مبحث آب میشود را دعوت
میکنیم به اس�لام عزتمدار حسینبن علی!
آری! حسین و اصحابش هم میتوانستند تن
به بیعت با یزید بدهن��د و آقایی او را بپذیرند
لیکن سخن سر آن است که اصال و اساسا یکی
چون حس��ین با یکی چون یزید ،تن به بیعت
نمیدهد! علت؟! فس��ق و فس��اد یزید ،آشکار
ب��ود! قبلیها اقال ظاهری را نگه میداش��تند
و تحفظ��ی داش��تند اما یزی��د ،ابای��ی از ابراز
عمومی و علنی هیچ فس��ق و فسادی نداشت!

لذا اباعبداهلل تن به پذی��رش حکومت او نداد!
و غریبانه به ش��هادت رسید اما برای همیشه
روزگاران ،پرچمدار مبارزه با ظلم و انحراف شد!
باید هم نبض حوادث دنیا ،دست امام عاشورا
و روز عاش��ورا باشد! یک سوی این دنیا ،همان
«ظهرالفس��اد فیالبر و البحر» است اما سوی
دیگرش چش��م بر حسین دارد! همان سو که
دیروز در کربالی « ۵زیارت عاش��ورا» داشت
و امروز در کربال «زیارت اربعین» دارد! و هنوز
هم برای حاجقاس��مهای جبهه حق ،شهادت
از عس��ل ،شیرینتر اس��ت! بگذار ترجمه کنم
آن نوحه ترکی را! «ب��اد ،آرام میگیرد؛ توفان
فرو مینش��یند اما پرچم حسین هنوز هم در
اهتزاز است!» و قدر مسلم «عاشورا» رمز تمام
فتوحات ماست! ما با «حسین» از این «گردنه
س��خت جن��گ روزگار» هم عب��ور خواهیم
کرد انش��اءاهلل و از یاد نمیبریم که با همین
الگوگیری از امام عاش��ورا بود که توانستیم از
«گردنه س��خت روزگار جن��گ» عبور کنیم!
غربزدهها متلک میاندازند که دعوای عربی با
عربی دیگر در  ۱۴۰۰سال پیش به ما چه! این
را میگویند «به ما چه» اما لوگوی روزنامه خود
را با رنگ پرچم تکفیریهایی ست میکنند که
سر از بدن محسن حججی ایرانی جدا کردند!
یا آن تیتر وقیحانه «سرتیپ حسین همدانی
در سوریه کش��ته شد»! قبول کنید مشکل از
قلب مریضتان اس��ت و اال ش��هید راه امنیت
وطن خود را که رفت تا پای دش��من به خاک
ایران عزیز باز نشود ،اینگونه نمیزدید! مشکل
شما ،نه با ملیت حسینبنعلی ،که با هویت و
حریت سید و ساالر شهیدان است! و نه عجب
که هنوز هم و با وجود این همه فسق و فساد
ّبین ،آلسعود عرب را «برادر» میخوانید لیکن
از طعن��ه به رهبر عربی حزباهلل لبنان ،غفلت
نمیکنید! حقا که سمبل تناقض هستید! واهلل
حسینبن علی علیهالسالم «وارث آدم» است
و ملی��ت او ،ملیت تمام احرار عالم! و نه عجب
که منجی عالم بشریت نیز خود را با «حسین»
معرفی میکند! و به «حس��ین» میشناساند!
کاش زودت��ر بیای��ی مهدی فاطم��ه! با «رمز
عاشورا» فتحالفتوح شما دیدنیتر است! روی
درخت عاش��ورا ،همه برگها ماندهاند! و همه
شهدا زندهاند! ماندهاند و زندهاند ،بدان امید که
در س��پاه .
بقیهاهلل باش��ند! و هر چند هنوز هم
محرم است اما «ما منتظریم تا محرم گردد!»...

