
نگاه

قانون گذاری 
عالمانه 

 به خاطر پیگیری حکم خلع ید مالک سابق
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صورت گرفت

تقدیر   نمایندگان 
 خوزستان از 

دیوان محاسبات

جهاد  اشتغال زایی 
وم در   مناطق محر

دکتر مخبر: سال جاری ۲۷۰ هزار شغل توسط 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ایجاد می شود

وزیر راه وشهرسازی: 1/3 میلیون واحد مسکن 
خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد

 صفحه     4

 صفحه     3

 صفحه     3

  مطالبه گری مجلس در اصالح و پیگیری 
قانون مالیات  بر خانه های خالی به ثمر نشست
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شغل ایجاد شده در سال ۹۹

تیترهای امروز

ثمان�ه اک�وان: دموکرات های 
پیشرو در مجلس نمایندگان 
آمریکا تالش زیادی برای رأی آوردن بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری سال گذشته میالدی کردند. آنها به 
رهبری برنی سندرز، گمان می کردند با آمدن بایدن به 
عرصه سیاست آمریکا و کنار رفتن ترامپ می توانند در 
بسیاری از سیاست هایی که »مرد دیوانه« برای آمریکا 
رقم  زده بود، تجدیدنظر کنند. یکی از برنامه ها، جدای 
از اصالحات اقتصادی و تغییرات در ساختار فرهنگی 
و اجتماعی آمریکا، ایجاد تغییرات چشمگیر در عرصه 
سیاست خارجی بود. با این  حال بایدن در طول حدود 
۴ ماهی که در کاخ سفید سکونت یافته است، نشان 
داده چندان هم نمی خواهد تغییراتی در سیاست های 
خارجی ترامپ به وجود بیاورد. از نظر این دس��ته از 
دموکرات ها که البته زنان مسلمان کنگره نیز جزو آنها 
هستند، بایدن در آزمون سیاست خارجی اش بشدت 
شکست  خورده و به همین دلیل است که آنها راه خود 
را در عرصه سیاست خارجی از بایدن جدا کرده اند. روز 
پنجشنبه جلسه مجلس نمایندگان آمریکا جلسه ای 
بشدت جنجالی بود. زنان پیشرو در حزب دموکرات با 
پخش تصاویر حمالت شبانه رژیم صهیونیستی به غزه 
و کشتار غیرنظامیان، از کنگره خواستند اقدامی در این 
زمینه انجام دهد و حداقل نمایندگان از نظر شخصی 
این اقدامات را محکوم کنند. رسانه ها از این جلسه با 
عنوان جلسه ای بسیار احساسی یاد کردند که اشک 
در چشمان حضار انداخت؛ با این  حال اقدامی عملی 

از سوی کنگره یا دولت بایدن دیده نشد. 
اگ��ر بخواهیم دقیق تر به مواض��ع بایدن در قبال 
فلسطین یا در کل سیاست خارجی مدنظر او بپردازیم، 
این مساله به وضوح دیده می شود که او اصال تضمین 
یا وعده ای برای ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست 
خارجی آمریکا نداده بود. این مساله در پرونده روابط 
فلسطین و اسرائیل بیش از پیش به چشم می خورد. 
او از انتقال پایتخت رژیم صهیونیس��تی از تل آویو به 
قدس حمایت کرده و عنوان کرده بود این سیاس��ت 

ترام��پ را تغییر نمی دهد. درب��اره پیمان آبراهام نیز 
همین روش را در پیش گرفت و گفت تالش می کند 
کشورهای بیشتری به این پیمان بپیوندند تا زمینه 
برای صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه فراهم شود. 
با این  حال بایدن درباره برخی تصمیمات سیاس��ت 
خارجی ترامپ که نامی از آنها نبرده، معتقد است این 
تصمیم ها غیرسازنده و کوته بینانه بوده و باید تغییر 
کنند. بایدن دقیقا به نام این سیاس��ت ها یا موضوع 
مورد نظرش نپرداخته است و همین مساله رسانه های 
آمریکایی را به این نتیجه رسانده که احتماال در عرصه 
سیاست خارجی، سیاست های بایدن هیچ تفاوتی با 

ترامپ نخواهد داشت.
   بایدن راه حل ۲ دولتی را نیز قبول ندارد

با وجود اینکه رئیس جمهور دموکرات آمریکا وعده 
داده است از راه حل ۲ دولتی در سرزمین های اشغالی 
حمایت می کند اما رفتار چند هفته گذشته او و حمایت 
بی قید و شرطش از اسرائیل نشان داده است او حتی 
به برخ��ی رفتارهای دموکرات ه��ا در محکوم کردن 
شهرک سازی های جدید در کرانه باختری یا محکوم 
کردن غصب زمین های مسلمانان در قدس شرقی نیز 
نزدیک نشده است. او دقیقا در این باره همان سیاست 
حمایت بی دریغ از زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی 
را در پیش گرفته است. روزنامه یو اس ای تودی در این 
باره نوشته است: »بایدن تصمیم ترامپ برای به رسمیت 
شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل را کوته بینانه و 
بی معنی دانسته بود اما دولت او هنوز عنوان نکرده است 
که منظور از قدس، دقیقا شهر قدس با چه مرزهایی 
اس��ت«. در قدس شرقی مردم مسلمان حضور دارند 
که زمین های آن منطقه یا متعلق به خودشان است یا 
دولت اردن در س��ال 19۴8، آنها را به این افراد هدیه 
داده اس��ت. مساله ای که دولت بایدن یا همان دولت 

ترامپ باید مشخص می کردند و هنوز هم تکلیف خود 
را در این باره مشخص نکرده اند، این است که آیا آنها 
اعتقاد دارند همه قدس متعلق به یهودیان اس��ت یا 
مسلمانان نیز حق دارند در قدس شرقی پایتخت خود 
را برقرار کنند؟ پاس��خ ندادن به این سوال تنش های 
بیشتری را در شرایط فعلی یا حتی پس  از این برای 
س��اکنان آن و همچنین دولت صهیونیست به وجود 
می آورد. در صورتی  که قدس شرقی برای مسلمانان 
به رس��میت شناخته نشود، در تمام زمین های کرانه 
باختری، غزه، بلندی های جوالن � متعلق به سوریه � 
و صحرای سینا � متعلق به دولت مصر � که اسرائیل 
سال 1967 اشغال کرده است، درگیری و تنش بسیار 

زیادی به وجود می آید. 
  بایدن عمداً سکوت می کند

ب��ا این  حال به نظر می رس��د بای��دن تالش دارد 
همچنان به سیاست س��کوت خود در این  باره ادامه 
دهد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این 
سوال که آیا بایدن قدس شرقی را به عنوان ابزاری برای 
راه حل ۲ دولتی قبول دارد یا نه، گفت: »این موضوعی 
است که هر ۲ طرف در مذاکرات خود بحث های زیادی 
پیرامون آن کرده اند و من االن چیزی برای اضافه کردن 

به این مبحث ندارم«.
سیگنال دیگری که کاخ سفید برای فلسطینیان و 
اسرائیل فرستاده است، بسته ماندن ادامه دار درهای 
کنسولگری آمریکا در قدس است. این کنسولگری تا 
سال ها به عنوان محلی برای گفت وگو با فلسطینیان 
استفاده می شد اما از سال ۲019، این ساختمان بسته 
شد و همه افراد آن نیز به ساختمان سفارت آمریکا در 
بیت المقدس منتقل شدند که خود باعث از بین رفتن 
کانال گفت وگوی آمریکا با فلسطینیان شد. سخنگوی 
کاخ س��فید از پاس��خ دادن به سوالی درباره باز شدن 

احتمالی این دفتر نیز خودداری کرد تا پازل سکوت 
کاخ سفید در این  باره تکمیل شود. 

رادیو مل��ی آمریکا در این باره در وبس��ایت خود 
نوشت: »از ابتدای درگیری ها، بایدن هیچ گاه به شخصه 
اش��اره ای به مساله فلسطین و اسرائیل نکرد. او تنها 
زمانی که خبرنگاران از او س��وال پرسیدند، سرانجام 
راضی ش��د در این  باره حرف بزند. در همین حال به 
نظر می رسید او تالش دارد هر کلمه را بشدت در فکر 
خود بسنجد و بعد به کار ببرد و با صدایی بسیار پایین 
که گاه برای خبرنگاران غیرقابل  شنیدن بود صحبت 
می کرد! سرانجام پس از آن  همه مکث و تردید، بایدن 
در نهایت تصمیم گرفت بگوید که امیدوار است این 
بحران بزودی پایان یابد و البته اس��رائیل حق دارد از 

خودش دفاع کند!«
  طراحی دولت بایدن برای چشم پوشی از جنایات 

صهیونیست ها
از نظ��ر تحلیلگران سیاس��ی، این اق��دام بایدن و 
بی اهمیت دانس��تن بحران فعلی در س��رزمین های 
اشغالی اقدامی کامال طراحی شده است. برخی طرفداران 
بایدن معتقدند اقداماتی که او تاکنون در این باره انجام 
داده، صحبت های تلفنی با سران رژیم صهیونیستی 
و فلسطین و همچنین فرستادن نمایندگان ویژه به 
منطقه و گفت وگو با کشورهایی مانند قطر و اردن نشان 
می دهد او در حال سنجش اوضاع برای تصمیم گیری 
بهتر در این زمینه است اما حدود ۴ هفته از این بحران 
می گذرد و یک ماه، برای بحرانی که هر روز جان ده ها 
نفر را می گیرد، مدت  زمان زیادی برای تفکر و سنجش 
اوضاع اس��ت. او به گونه ای عمل می کند که گویی از 
ترامپ هم در عرصه سیاست بی تجربه تر است و باید 
با مش��ورت با تمام طرف های درگیر سیاستی جدید 
اتخ��اذ کند که البته مورد انتقاد هیچ کدام از طرفین 

نیز قرار نگیرد. 
ایالن گلدبرگ، مشاور دولت اوباما در سیاست های 
مرتبط با فلسطین و اسرائیل درباره این تأخیر گفته 
است که سنجیدن بیش  از حد شرایط، خود مشکالت 
دیگ��ری را در این زمین��ه ایجاد می کند. بایدن البته 
اعالم کرده اس��ت س��عی دارد تمرکز خود را بر روی 
چین بگذارد که تأثیرات سیاست خارجی اش به  صورت 
مستقیم روی رفاه و معیشت طبقه متوسط در آمریکا 
تأثیر می گذارد و ترجیح می دهد به مساله ای که برای 
سال ها باعث خستگی و ناامیدی رؤسای جمهور آمریکا 

بوده است، نپردازد!
گلدبرگ اضافه کرده است که شرایط بحرانی نیاز 

به تصمیم های قاطع دارد. 
  بمب های آمریکایی روی سر مردم غزه

ب��ا این  حال جمهوری خواهان نیز بایدن را در این 
ب��اره به حال خود رها نکرده و از او انتقاد کرده اند که 
به  قدر کافی از اسرائیل حمایت نکرده است! با وجود 
اینکه بایدن حاضر نش��ده اس��ت اعالم کند حمالت 
هوایی صهیونیس��ت ها به غزه، زیاده روی بوده است، 
جمهوری خواهان اعتقاد دارند او باید بیشتر از ترامپ از 
این رژیم حمایت کند و ادامه دادن راه ترامپ یا کمک 
به صهیونیست ها به اندازه ترامپ، کافی نیست! شاید 
به همین دلیل باشد که روز گذشته واشنگتن پست 
گزارش داد دولت بایدن قرارداد تسلیحاتی با اسرائیل 
ب��ه مقدار 7۳۵ میلیون دالر را تصویب کرده اس��ت! 
دولت بایدن در مقابل س��وال رسانه ها گفته است که 
کنگره در تاریخ ۵ مه  از این مساله آگاه شده است اما 
نمایندگان کنگره گفته اند روز یکشنبه از این مساله 
خبردار شده اند. نمایندگان کنگره می توانند جلوی این 
انتقال را تا ۲0 روز آینده بگیرند اما جز عده ای اندک از 
نمایندگان پیشرو دموکرات، باقی اعضای کنگره از این 
کار حمایت می کنند و بدین ترتیب آمریکا تجهیزات 
نظامی اسرائیل برای حمله به غزه را فراهم می کند و 
بمب های آمریکایی روی ساختمان ها، مردم و کودکان 

غزه فرود می آیند. 

دولت بایدن چگونه بحران فلسطین را به حاشیه می راند؟

اشک تمساح دموکرات ها برای فلسطین و فروش سالح به صهیونیست ها!
یادداشت

صفحه   4صفحه   ۵

 توسعه    مردم        پایه
رمز    عبور    از   چالش ها

 شهر    در   دست 
غیر متخصص ها

مدیریت ناکارآمد در شهرداری، تهران را با مشکالت زیادی مواجه کرده استگفت وگوی »وطن امروز«  با سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی 
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ی بیدار ایران جلو دار 
انقالب اسالمی ایران چگونه  روح یک جهان بی روح شد

 جهانی شدن آرمان آزادی قدس و بیدار شدن فطرت های انسانی علیه صهیونیسم
از برکات بیش از 4۰ سال ایستادگی جمهوری اسالمی ایران بر حق فلسطینیان است

نامه جدید رئیس دفتر سیاسی حماس به رهبر انقالب
 جنگنده های رژیم صهیونیستی در  نهمین روز بمباران غزه 

طی 3۰ دقیقه 11۰ بمب بر سر مردم 6۵ منطقه مسکونی ریختند

صفحات یک، ۲ و ۷

دیدگاه

 جمهوری اسالمی ایران
 حلقه طالیی  زنجیره تفکر مقاومت

خال�د قدوم�ی*:  ما به 
مقاومت،  جریان  عنوان 
امروز نمی توانیم از کنار 
و  مس��تمر  جنایت های 
روزافزون��ی ک��ه رژی��م 
صهیونیس��تی ب��ر ملت 
فلسطین چه در قدس و چه در مناطق 19۴8  
روا می دارد و همچنین تجاوزهای نظامی و دیگر 
جنایت های��ی ک��ه این رژیم علی��ه مردم غزه 
مرتکب می شود، عبور کنیم؛ جهاد و مبارزه تا 
رفع کامل این تجاوزها، رفع محاصره مردم غزه 
و ممانعت از وحشی گری های رژیم صهیونیستی 
علی��ه مل��ت بی گن��اه فلس��طین در قدس و 
مسجد االقصی  ادامه دارد. امروز شاهد تصاویری 
از هم��کاری بین نیروهای مقاومت و نیروهای 
مردم��ی در مبارزه علیه رژیم اش��غالگر قدس 
هستیم که سراسر فلسطین از نهر تا بحر را فرا 
گرفته اس��ت، ل��ذا مقاومت و مب��ارزه با رژیم 
صهیونیستی تا آزادی کامل کشور فلسطین و 
پای��ان اش��غالگری ادام��ه دارد. در ای��ن بین 
بدون ش��ک، جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
حلقه  زنجیره طالیی تفکر مقاومت در منطقه 
و در سطح جهان اسالم نقش آفرینی کرده است. 
ادامه در صفحه ٨

جهانی شدن مطالبات ضداسرائیلی  
محصول جهاد جمهوری اسالمی

مصیب نعیم�ی*: امروز، 
مطالبه  ش��دن  جهانی 
دفاع از مردم فلسطین، 
تالش ه��ای  مدی��ون 
چندی��ن و چندس��اله 
جمهوری اسالمی است. 
بررسی تاریخی مواجهه انقالب اسالمی با مساله 
قدس و فلسطین، این گزاره را بر هر بیننده ای 
ب��ه وضوح اثبات می کند ک��ه اگر تالش های 
جمهوری اس��المی نبود، ام��روز نه گروه های 
مقاومت فلس��طینی توان عرض اندام در برابر 
رژیم صهیونیس��تی را داش��تند و ن��ه آرمان 
فلسطین، همچون آرمانی زنده و پویا در افکار 
عمومی جهان مطرح بود. یقین بدانید مدال 
افتخار سیاست های انسانی و ایمانی جمهوری 
اسالمی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین، برای 
همیشه تاریخ بر سینه انقالب اسالمی خواهد 
درخشید.  انقالب اسالمی به محض پیروزی، 
سیاست خارجی خود را بر محور دفاع از مظلوم 

بنا کرد.
ادامه در صفحه ٨
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