
 غنی سازی 60 درصد
؟ آغاز می شود

نگاه

شهرک سازی یعنی چه؟
وحی�د اصغری ینگجه:  من نمی دانم ش��مایی 
ک��ه االن این نوش��ته را می خوانید کجای دنیا 
زندگی می کنید اما فکر کنید در حالی  که دیوار 
برلین فروپاش��یده اس��ت و در زمانی که جهان 
ب��ه س��وی آزادی و ارتباط آزاد پی��ش می رود، 
ب��ا حمایت های نامردان��ه، قلدران��ه و دیوانه وار 
س��ازمان های بین المللی، با چند بولدوزر و لودر 
و میکس��ر و ماش��ین بتن ریز مجهز به شیشه 
ضدگلوله و زره محافظ ش��رکت های آمریکایی، 
هلندی، سوئدی و... کاترپیالر، ریوال و ولوو بیایند 
با وحشی گری عامدانه در پی انزوا و محاصره تان 
یک دیواری درس��ت در وس��ط جایی که شما 
هس��تید و آن طرف شما، بکشند و بدین وسیله 
شما را در میان دیوار بتنی یا فلزی هشداردهنده 
با سنسورهای الکترونیکی، دوربین های مراقبت، 
س��گ های ردی��اب، کاریز و خاکری��ز، برج های 
دیده بانی گوناگون، نیروهای گشتی که به محض 
دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد 
عمل می شوند، محصور و محدود کرده و بدین 
ترتیب از اجازه ماهی گرفتن از دریا گرفته تا ورود 
سیمان برای ساختمان سازی و احداث پروژه های 
زیربنای��ی مانند احداث جاده، مدرس��ه و مراکز 
درمانی و بهداشتی را از شما بگیرند. حتی از ورود 
کم تری��ن کاال و داروی مورد نیاز هم جلوگیری 
کنن��د. اموال و دارایی تان را مصادره کنند، همه 
منابع طبیعی تان را تحت کنترل دولت اشغالگر 
خود قرار دهند، با هدف فلج کردن اقتصادی، با 
رهاسازی گله های خوک وحشی، حیوانات موذی 
و آفات گیاهی، مزارع و زمین های کشاورزی تان را 
نابود کرده و محصوالت آماده  بهره برداری تان را به 
آتش کشیده یا با استفاده از بولدوزر از بین ببرند. 
 درخت��ان زیتون، خرما، لیم��و و پرتقال را از 
زمین های تان بریده و به سرقت ببرند، چاه های 
مخصوص کش��اورزی و منابع زیرزمینی آب را 
مصادره کرده و بیش��تر مناطق حاصلخیز را به 
بهانه های امنیتی از منابع آبی محروم کنند و اندک 
آبی که به سوی روستاها و شهرها در جریان است 
را هم آلوده و مسموم کنند تا از این طریق شما 
را در فشار اقتصادی قرار داده و روحیه تان را برای 
زندگی و ماندن در سرزمین  تان نابود کنند. اما در 
شهرک های یهودی نشین بدون هیچ محدودیتی 
از آب استفاده کنند، استخرها را از آب پر کرده، 
مزارع کش��اورزی خود را رونق دهند و خیابان ها 

را آب پاشی کنند. 
با استفاده از سگ های درنده، گازهای سمی 
و اشک آور، ضرب و جرح و تیراندازی علیه شما 
دست به قتل عام گسترده بزنند. بدن ها را مثله 
کنند، زن��ان را مورد تجاوز ق��رار دهند، کودک 
و ج��وان و نوج��وان و پیر و زن و بیمار مظلوم و 
بی دفاع را وحشیانه و ناجوانمردانه در خانه و خیابان 
و بیمارستان و پشت نیمکت های مدرسه بکشند. 
ادامه در صفحه 6

کابوس 
چهاردیواری

 نتانیاهو: 
از ایران خوردیم

ونا در کمین  کر
وزی خریداران نور

یاکاری  مانور     ر
آمریکا در عربستان

 دولت بایدن به جای مجازات بن سلمان
با سعودی مانور نظامی برگزار کرد

درباره انفجارکشتی در دریای عمان

صعود ادامه دار قیمت مسکن در تهران
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از افزایش درآمدهای پایدار 
تا کاهش تبعیض

این همه 
جالل

  میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی
در تهران به 28 میلیون و 400 هزار تومان رسید
  آشفتگی های بازار مسکن: کاهش 70 درصدی 

 معامالت و رشد 97/2 درصدی قیمت و
31 درصدی سهم واحدهای قدیمی ساز به نوساز 

از معامالت  نسبت به سال گذشته

 در صورت تصویب قطعنامه آمریکایی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران
بایدتوافق موقت 3 ماهه با آژانس لغو شده و ایران یک واکنش قاطع  نشان دهد

س��خنرانی  اک�وان:  ثمان�ه 
یکشنبه شب ترامپ در اجالس 
CPAC ب��ار دیگر او را بع��د از مدت ها به صفحه اول 
روزنامه ه��ا آورد. اج��الس CPAC ی��ا »کمیته اقدام 
سیاس��ی محافظه کاران«، اجالس��ی است که هر سال 
برگزار می شود و در آن فعاالن محافظه کار یا مدیران و 
مقامات دولتی که خود را در جناح محافظه کار می دانند، 
به س��خنرانی می پردازند. اهمیت ای��ن اجالس در آن 
اس��ت که معموال مقدمه ای می شود برای حمایت های 
»PAC« ها - کمیته های اقدام سیاس��ی - از کس��ی 
ک��ه در این اجالس به  عنوان نامزد احتمالی دور بعدی 
انتخابات ریاست جمهوری معرفی می شود. در دوره های 
مختلفی که این اجالس برگزار شده است، محافظه کاران 
به افرادی که به نظرش��ان صالحیت باالیی در رسیدن 
به پست ریاست جمهوری دارند، این شانس را می دهند 
ک��ه محبوبیت خود را در بین محافظ��ه کاران در بوته 
آزمای��ش بگذارند و به نوعی راه را برای نامزدی خود در 
انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخابات 
ریاست جمهوری بعدی باز می کنند. در دوره های مختلف 
این اجالس، پرسشنامه ای به این افراد داده می شود تا به 
سواالت مختلفی که درباره مسائل روز است، پاسخ دهند 
و یکی از این پرسش ها مربوط به محبوب ترین شخصیت 
محافظه کار برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. 
در سال های مختلف، افراد مختلفی به  عنوان شخصیت 
محبوب انتخاب شده اند که در نهایت نیز به  عنوان نامزد 
نهایی حزب جمهوری خواه یا رئیس جمهور ایاالت متحده 
انتخاب شده اند. به  عنوان  مثال رونالد ریگان، جورج بوش 
)پدر( و جورج بوش )پس��ر( همگی کس��انی بودند که 
محبوب ترین شخصیت های جناح محافظه کار بودند و 
بعد در آرای مردمی نیز توانستند رقیب خود را کنار  زده 

و رئیس جمهور شوند. در موارد دیگری افرادی چون جان 
مک کین و میت رامنی نیز به  عنوان دومین فرد محبوب 
در میان محافظه کاران شهرت داشتند که در نهایت به  
عن��وان نامزد اصلی حزب ب��رای رقابت های انتخاباتی، 
انتخاب ش��دند. نکته جالب در این ماجرا این است که 
تنها کسی که از حزب جمهوری خواه به ریاست جمهوری 
رسید و در لیست گروه اقدام سیاسی محافظه کاران در 
س��ال های پیش از آن نبود، دونالد ترامپ بود و تا قبل 
از ریاست جمهوری او، گمان می رفت یا تد کروز یا رند 
پاول نامزد نهایی حزب جمهوری خواه باش��ند. بعد از 
انتخاب ش��دن دونالد ترامپ به  عنوان چهل و پنجمین 
رئیس جمه��ور ایاالت متحده، در س��ال های 2017 و 
2018 اجالس CPAC برگزار نش��د و فرض اصلی بر 
این قرار داده شد که نامزد نهایی دونالد ترامپ خواهد 
بود. س��ال 2019 اما زمانی که رقابت بین میت رامنی 
و دونالد ترامپ ش��کل گرفت، ترامپ با 82 درصد آرا و 
می��ت رامنی با 6 درصد آرا در رتبه های اول و دوم قرار 
گرفتند. سال 2020 نیز این نظرسنجی برگزار نشد و 
حاال در سال 2021 و درست در زمانی که دونالد ترامپ 
در مرکز حمالت دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان 
میان��ه رو قرار دارد، باز هم او ب��ا 55 درصد آرا در صدر 
محبوب ترین شخصیت های محافظه کار برای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2024 قرار دارد. نکته جالب در 
این داستان این است که نفر بعدی در این لیست، ران 
دوسنتیس، فرماندار جمهوری خواه فلوریدا است که 21 
درصد آرا را به دست آورده است اما تاکنون قصدی برای 

حضور در انتخابات نداشته است و احتمال می رود به دلیل 
رابطه بسیار خوبی که با ترامپ دارد، چندان هم تمایلی 

برای عرض اندام در مقابل او نداشته باشد. 
  اسباب کشی محافظه کاران به فلوریدا

محل برگزاری این اجالس نیز در سال جاری پیام های 
زیادی درباره نامزد نهایی حزب جمهوری خواه دارد. این 
اجالس به  صورت سنتی در ایالت مریلند برگزار می شد 
ام��ا س��ال 2020، به دلیل محدودیت ه��ای کرونایی، 
فرماندار این ایالت برپایی جلسات با حضور بیش از 10 
نفر را ممنوع کرد و اجازه برگزاری این اجالس را نداد. 
سال 2021 نیز این محدودیت ها همچنان برقرار بود و 
به همین دلیل مسؤوالن برگزاری اجالس که به اجرایی 
ش��دنش به  صورت عمومی و حضوری اعتقاد داشتند، 
تصمی��م گرفتند آن را به ایال��ت فلوریدا که هم اکنون 
هی��چ محدودیتی ندارد، منتقل کنن��د، البته فلوریدا، 
ایالت محل اقامت ترامپ نیز هست و این بحث را ایجاد 
کرده است که محافظه کاران بیشتر از اینکه روی حزب 
جمهوری خواه تعصب داشته باش��ند، روی حمایت از 
ترامپ و س��رمایه گذاری دوباره بر روی او برای شرکت 
در انتخابات حساب باز کرده اند. این اجالس با این  حال 
قرار بود با رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله اجبار 
در استفاده از ماسک همراه باشد که بسیاری از میهمانان 
آن به دلیل باور نداشتن به استفاده از ماسک- درست 
مانند دونالد ترامپ- در شرایطی در آن شرکت کردند که 
هیچ ماسکی به  صورت نداشتند.  غیر از برگزاری اجالس 
و بی��رون آمدن نام ترامپ به  عنوان محبوب ترین نامزد 

ریاست جمهوری سال 2024، سخنرانی او در این اجالس 
نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود. او در نخستین سخنرانی 
رسمی خود بعد از خروج از کاخ سفید، نشان داد همچنان 
به مواضع قبلی اش درباره تقلب در انتخابات پایبند است 
و در عین حال  عزم خود برای حضور در انتخابات 2024 
را نیز جزم کرده است. از همین رو به انتقاد بسیار سخت 
و شدید نسبت به عملکرد یک ماهه بایدن رو آورد و در 
این باره گفت: »من امروز در اینجا حاضر ش��ده ام تا به 
شما اعالم کنم مسیر فوق العاده ای که 4 سال پیش با هم 
آغاز کردیم به  هیچ  عنوان تمام نشده است«. او گفت که 
جو بایدن »فاجعه بارترین« ماه نخست زمامداری را در 
میان رؤسای جمهوری ایاالت متحده تجربه کرده است و 
در ادامه تأکید کرد: »می دانستیم دولت بایدن بد خواهد 
بود ولی نمی دانستیم اینقدر افراطی خواهد بود. او بدترین 

رئیس جمهوری آمریکا تا به امروز است«.
ترامپ در ادامه گفت جمهوری خواهان در انتخابات 
میان دوره ای 2022 کنترل مجلس نمایندگان و مجلس 
س��نا را از دموکرات ها بازپس خواهن��د گرفت. وی در 
ادامه ضمن تأکید بر پیروزی نامزد جمهوری خواهان در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2024، گفت: »حاال او چه 
کسی خواهد بود؟ چه کسی؟ ]...[ شاید تصمیم گرفتم 

برای سومین بار هم ]دموکرات ها را[ شکست بدهم«.
دونالد ترامپ همچنین ضمن نام بردن از 10 عضو 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان و 7 سناتور این حزب 
ک��ه به دومین طرح اس��تیضاح وی رأی مثبت دادند، 

خواستار حذف آنها از صحنه سیاسی شد. 

   بسته شدن پرونده حزب جدید توسط حامیان ترامپ
مساله جالب  توجه دیگری که در این اجالس مطرح 
شد، مساله احتمال تشکیل شدن حزب جدید توسط 
دونال��د ترامپ بود. تا پیش  از ای��ن در زمانی که او در 
سیبل حمالت دموکرات ها قرار داشت و کنگره مشغول 
بررسی دومین طرح استیضاحش بود، ترامپ اعالم کرده 
بود اگر جمهوری خواهان از او حمایت نکنند، خودش 
حزب جدیدی تشکیل خواهد داد. مساله زمانی برای 
جمهوری خواهان از اهمیت زیادی برخوردار ش��د که 
نظرسنجی های برگزارشده می گفت حدود 70 درصد 
جمهوری خواهان اعالم کرده اند در صورت انشعاب در 
حزب جمهوری خواه، ترجیح می دهند به حزب ترامپ 
بپیوندند. این نظرسنجی پیام شفافی را به هیات حاکمه 
حزب جمهوری خواه داد. بر همین اساس بود که میچ 
مک کانل، رهبر اقلیت سنا در جریان استیضاح ترامپ، به 
 یکباره در دقیقه 90 از موضع خود در موافقت با استیضاح 
ترامپ برگشت و اعالم کرد رأی او به استیضاح منفی 
خواه��د بود. در این اجالس با این  حال میچ مک کانل 
اصال دعوت نشد و مایک پنس نیز دعوت برای حضور 
در اج��الس را رد کرده ب��ود. ترامپ که می داند حزب 
جمهوری خواه برای ادامه حیات به او وابستگی شدیدی 
دارد، در این اجالس گفت: »ما حزب جدیدی تشکیل 
نخواهیم داد و توانایی و قدرت خود را تقسیم نخواهیم 
کرد بلکه، قدرتمندتر و متحدتر از همیش��ه خواهیم 
بود«. همزمان با س��خنرانی ترامپ در این اجالس که 
به  نوعی زدن زنگ بازگشت ترامپ به عرصه سیاست 
و رویارویی با دموکرات ها بود، شبکه خبری فاکس نیوز 
نیز نظرسنجی ای منتشر کرد که نشان می داد 95 درصد 
محافظه کاران آمریکا از عملکرد ترامپ در دوره 4 ساله 

ریاست جمهوری اش خشنودند!

اجالس CPAC چه پیامی درباره آینده سیاسی ترامپ به دموکرات ها مخابره کرد؟

قدرت نمایی فیل ها در فلوریدا
یادداشت

گزارش »وطن امروز« از  15 مصوبه مهم اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
برای اصالح بودجه 1400

 پرسپولیس با گل 3 امتیازی کاپیتان
 در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ماندگار شد 

تیترهای امروز
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عین الوسط!

 روایت جالب شبکه سی بی اس آمریکا
از حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد 

 از دقت موشک های ایرانی
تا وحشت و گریه نظامیان آمریکایی

108
  108 بیمار »کووید-19« طی 24 ساعت 

جان خود را از دست دادند

زنگ خطر دوباره کرونا

 ژنرال کنت مک کنزی، فرمانده سنتکام: 
 حمله ای بود که قطعا مشابه آن را هرگز مشاهده یا تجربه نکرده بودیم 
موشک ها دقیق بودند؛آنها کامال به همان  جایی که می خواستند، برخورد کردند
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