
ایران برنامه ریزی کرد و 
موازنه قدرت در فلسطین 

قدس دگرگون شد
غریب نیست

سازش با اسرائیل 
پذیرفتنی نیست

تالطم سياست های  
كلی نظام  در بخش  
منابع  آب در بین 

خشکسالی و ترسالی!؟
صفحه 2

صفحه 8

»چالش قانون« سیاستهای 
کلی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام )42( را معرفی، 

نقد و بررسی می کند

کرونا نیز نتوانست مانع برگزاری 
گسترده روز جهانی قدس شود

مراسم روز قدس به شکل گسترده 
در فضای مجازی برگزار شد 

صفحه 6

صفحه 3

جمهوری اس��امی ای��ران اگر ه��م در پی 
از  ک��ه  فلس��طین  آزاد س��ازی س��رزمین 
س��وی صهیونیس��تها اش��غال ش��ده است، 
نبود،اس��رائیلیها با ایران و ایرانی دش��منی 
رژی��م  ب��ا  ضدی��ت  سیاس��ت  میکردن��د. 
صهیونیس��تی از س��وی مردم ایران پیش از 
انقاب نیز وجود داش��ت و این سیاس��ت به 
خاطر آگاهی از نیات شوم و پلیدی است که 
در افکار صهیونیستها وجود دارد و این افکار 
را مردم ایران و نخبگان و روحانیت شیعه به 
خوب��ی متوجه بودند و در همان دوران رژیم 
پهلوی نیز با سیاست آن در نزدیکی با ایران 

مخالفت میکردند.
پس از پی��روزی انقاب اس��امی در ایران، 
سیاس��تهای ض��د صهیونیس��تی جمهوری 
اس��امی آشکارتر و بیشتر شد چرا که ایران 
از نقش��هها و توطئههایی که آمریکا و رژیم 
صهیونیستی برای منطقه غرب آسیا تدارک 
دیده بودند،آگاه بود. س��ران رژیم اس��رائیل 
در زمان رژیم پهل��وی نفوذ زیادی در ایران 
داش��تند و به همین خاط��ر تصور میکردند 
ایران برای آن دیگر خطر محسوب نمیشود. 
اما انقاب اسامی همه رشتههای اسرائیل و 
آمریکا را پنبه کرد و تصورات سلطه گرانه و 

کشورگشایی آنها را فرو ریخت.
اکنون چالش بزرگی که رژیم صهیونیس��تی 
را تهدید میکند نه تنها جمهوری اس��امی 
ایران بلکه آگاهی ملتهای مس��لمان و حتی 
غیر مس��لمان از ماهیتی اس��ت که اسرائیل 
از خود نشان داده و جمهوری اسامی ایران 
با تأکید بر جنایتکار بودن و اش��غالگری این 
رژیم مردم جهان متوجه رژیمی کرده است 
که بس��یاری از مشکات منطقه و جهان به 
خاطر وجود نحس آن است. ایران بارها اعام 
کرده است که نه تنها با دین یهود و پیروان 
آن مشکلی ندارد،بلکه این آیین در ایران به 
رس��میت شناخته ش��ده و حتی همه ادیان 
الهی در مجلس ش��ورای اسامی نمانیدگان 
رس��می دارن��د و در آزادی کامل به امورات 
مذهبی خود میپردازند، پس نمیتوان ایران را 
ضد یهودی دانست. جمهوری اسامی ایران 
با سیاستهای جنایتکارانه و اشغالگرانه سران 
رژیم صهیونیس��تی مخالف هستند و تأکید 
دارد ک��ه تنه��ا راه حل فلس��طین برگزاری 
یک همه پرس��ی آزاد در کش��ور فلسطیم با 
حضور همه اقوام و ادیان این کشور است تا 
سرنوشت فلسطین به دست مردم آن تعیین 
شود. این طرح پیشنهادی ایران که از سوی 
مقام معظم رهبری ارائه ش��ده، یک راه حل 
صحیح برای آینده فلسطین است،اما از آنجا 
ک��ه صهیونیس��تها نگران نتیج��ه این همه 

پرسی هستند با آن مخالفند.

راهبرد تازهای علیه 
رژیم صهیونیستی 
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محمد صفری

نخستین دوره "جایزه بین المللی احسان" باهدف ترویج فرهنگ خدمت رسانی 
به محرومان توسط ستاد اجرایی فرمان امام برگزار می شود

جوایز از 200 تا 500 میلیون تومان اعتبار برای محرومیت زدایی

به منظور اشاعه فرهنگ خدمت رسانی و محرومیت زدایی و همچنین 
تقدیر از فعالین این عرصه در سطح ملی و بین المللی،بنیاد احسان 
ستاد اجرایی فرمان امام در نظر دارد رویدادی را با عنوان جایزه بین 
المللی احسان برگزار نماید. براس��اس این گزارش ، جایزه احسان 
با هدف شناس��ایی افراد و گروه ها در زمینه های مختلف احسان و 
نیکوکاری قصد دارد  تا عاوه بر ترویج  این قبیل فعالیتها در سطح 
جامعه بتواند گامی مهم را در جهت فرهنگ سازی فعالیت های عام 
المنفعه بردارد.  کلیه فعالین و گروه های مختلف مردمی می توانند 
ب��ا مراجعه به تارنم��ای www.ehsanaward.ir   تا 30 تیر ماه 
1399 در ای��ن روی��داد ش��رکت و ثبت نام نمایند. همچنین اف��راد میتوانند در صورتی ک��ه فرد و یا گروه 
احسان گری را میشناسند از طریق تارنما و در قالب معرفی پویش احسان گر ثبت نام و آنها رامعرفی نمایند. 
ای��ن گزارش می افزاید: رویداد جایزه احس��ان در چهار محور "گروه های مردمی فعال در عرصه احس��ان و 
نیکوکاری )سازمان های مردم نهاد، گروه های جهادی، موسسات خیریه، انجمن ها و ...("، "فعالین اجتماعی 
عرصه احس��ان و نیکوکاری )ورزش��کاران، هنرمندان، پزش��کان، بانوان و ...("، "بین الملل )فعالین داخلی و 
خارجی عرصه احس��ان ونیکوکاری(" و "نوآفرینی در عرصه احس��ان و نیکوکاری )اپلیکیش��ن، استارتاپ، 
تارنما و ...(" برگزار خواهد شد.  براساس اعام دبیرخانه این رویداد، به برترین های هر محور مبلغ 200 
میلیون تومان و برگزیده "نشان احسان" نیز مبلغ 500 میلیون تومان اعتبار احسان تعلق میگیرد که این 

هدایا در قالب اعتبار احس��ان جهت هزینه کرد در مناطق محروم به این عزیزان اعطا میگردد.

Vol.20  No.5312  May  23.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir ||  شنبه3  خرداد 1399  29 رمضان 1441  سال بيستم  شماره 5312 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

 ������ ���� ����� ������ 5 ��
�ـ��� �� ����� ���� �����  �ـــ�����           �ـ�� ���  

طرح آینده داران 

شهردارى صفادشت

شهردارى صفادشت در نظر دارد باستناد بند 6 

مصوبه نشست شماره 69 شوراى محترم اسالمى 

شهر صفادشت نسبت به اجاره واحدهاى تجارى 

مجتمع غزل از طریق مزایده اقدام نماید.

و  مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 

قراردادها  امور  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل مدارك: 1399/3/24

ادامه صفحه 2

5

صدرالحسینی: 

فلسطینیان با رای سرنوشت سیاسی 
خویش را مشخص خواهند کرد

خانلری:

مبارزه علیه رژیم صهیونیستی را در 
فضای مجازی ادامه دهیم
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