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رئیس کمیته هسته ای مجلس:

تدوین گزارش های برجامی 
متوقف شد
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رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان:

سند ۲۰۳۰ به طور وسیع 
در مدارس و مهدکودک ها اجرا می شود
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شناسایی یک شبکه تروریستی با مقادیر زیادی نارنجک و بمب 
وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد: س��ربازان گمنام امام زمان )عج( 27 نفر 
از اعضای ش��بکه تروریس��تی که قصد جنایت گس��ترده در ماه مبارک رمضان به ویژه 

شب های قدر و روز قدس را داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.
در این اطالعیه آمده اس��ت: این افراد در راستای اهداف استکبار، قصد ناامن سازی 
ایران اس��المی و اجرای عملیات های تروریستی در تهران و چند شهر مهم را داشتند و 
با انتشار تصاویری در فضای مجازی، ملت شریف ایران اسالمی را به انتقام و قتل تهدید 
کرده بودند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان )عج( و همکاری مقامات قضایی و 

نیروهای نظامی و انتظامی به ویژه پلیس فتا همگی آنان بازداشت شدند.
از این شبکه تروریستی مقادیر زیادی سالح و مهمات شامل چندین قبضه اسلحه 
کالشینکف،کلت، نارنجک جنگی، بمب و تجهیزات ساخت مواد انفجاری کشف و ضبط 

شده است.

خروج ایران و حزب اهلل از سوریه مطرح نیست
س��فیر روس��یه در لبنان تأکید کرد کرد موضوع خروج ایران و حزب اهلل از س��وریه 
مطرح نیس��ت و در ش��رایطی که تروریسم در سوریه کامال ریش��ه کن نشده، این اقدام 

خدمت به تروریست هاست.
 الکس��اندر زاسپکین س��فیر روس��یه در لبنان در گفتگو با رادیو النور لبنان در برنامه 
سیاس��ت امروز تاکید کرد که نمی توان در ش��رایط کنونی طرح خروج حزب اهلل یا ایران از 
سوریه را مطرح کرد، چرا که این موضوع در راستای خدمت به تروریست ها به شمار می رود، 

چون هنوز ریشه کنی کامل تروریسم در سوریه محقق نشده است.
وی در این گفتگوی رادیویی تاکید کرد که مناس��بات بین روسیه و محور مقاومت 
در س��وریه بر پایه همبستگی و همکاری بسیار گسترده استوار است. وی حضور آمریکا 
در س��وریه را یکی از عوامل بزرگ پیچیدگی های موجود در این کشور دانست و تاکید 
کرد پوششی که آمریکایی ها برای گروه تروریستی داعش در مناطق استقرار آنها ایجاد 

می کنند، سبب می شود که راه حلی برای بحران سوریه به دست نیاید.
زاسپکین  ادامه داد که در صورت دستیابی به راه حل در سوریه موجودیت آمریکایی ها در 

این کشور طبعا غیر طبیعی است و آنها مجبور به ترک خاک سوریه خواهند شد.  تسنیم

رکورد چندباره؛
سکه ۲.۵ میلیون تومان شد

قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید درحالی س��اعتی قبل رکورد 2میلیون و 
۵۰۰هزار تومان را زد که هنوز مش��خص نیس��ت بانک مرکزی قصد ورود به این بازار 

را دارد یا خیر.
 قیمت س��که در راس��تای سیر صعودی که مدتهاس��ت در پیش گرفته، امروز 21 
خ��رداد ماه رکورد 2 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را هم زد تا بار دیگر بازار طال و س��که 

شاهد نرخ های جدید و البته نجومی باشد.
فعاالن بازار طال نمی توانند پیش بینی دقیقی از آینده این بازار داش��ته باشند ولی 
همگی اذعان دارند که قیمت های این روزهای سکه واقعی نیست و حباب حداقل 4۰۰ 

هزار تومانی دارد.
این اولین بار نیس��ت که بازار طال حبابی ش��ده است، سال قبل و زمانی که قیمت 
س��که رشد چشمگیر داشت و به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید مسئوالن بانکی 
و بازاری ها از حباب 4۰۰ �� 3۰۰ هزار تومانی قیمت س��که سخن می گفتند و بعد از آن 

شد که بانک مرکزی دستور آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی را داد.
حراج س��که در بانک کارگش��ایی چند ماه ادامه داش��ت و بانک مرکزی به منظور 
مدیریت بیش��تر بازار تصمیم گرفت بار دیگر طرح پیش فروش سکه را برای مردم اجرا 

کند و با این حساب پیش فروش نیز چند ماه اجرا شد.
ولی با این حال هنوز بازار س��که به آرامش نرس��یده اس��ت که مهمترین علت این 
ناآرامی ها کوچ س��رمایه های س��رگردان به بازار سکه است؛ با نجومی شدن قیمت ها در 
بازارهای مس��کن و خودروهای لوکس بسیاری از دارندگان سرمایه، ترجیح داده اند که 

سرمایه های خود را در طال به کار گیرند تا سود بیشتری عایدشان شود.
سرمایه گذاری در بازار سکه بعد از آن رونق گرفت که دولت و بانک مرکزی خرید 
و فروش دالر در بازار آزاد را قاچاق اعالم کرده و با خریداران و فروشندگان در این بازار 

برخوردهای انتظامی صورت گرفت.  ایسنا

اخبار یک

گل به خودی نزنیم 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

نشست س��ران گروه 7 در کانادا در حالی برگزار 
شد که با نشس��ت های قبلی دارای تفاوتی بود و آن 
اختالفات موجود میان آمریکا و سایر اعضا بوده است. 
اکنون میان آمریکا و س��ایر اعض��ا اختالفاتی 
درگرفت به گونه ای که از یک سو ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا در حالی ک��ه اجالس را نیمه کاره رها کرده 
ب��ود، امضای خود را از پای بیانی��ه پایانی نیز پس 
گرفت از سوی دیگر سران کشورهایی مانند آلمان، 
انگلیس و فرانسه اقدامات ترامپ را مغایر با اهداف 
مش��ترک دانس��ته و بر مقابله با آن تاکید کرده اند. 
در کنار آنچه در نشس��ت کبک گذش��ت یک نکته 
قابل توجه است و آن اینکه برخی محافل رسانه ای 
تالش دارند تا چنان وانمود سازند که اقدام 6 کشور 
در برابر ایران در چارچ��وب حمایت از برجام بوده 
و حتی عده ای چنان عن��وان کرده اند که گام بلند 
اروپا برای حفظ برجام برداشته شده است. هر چند 
که پی��ش از این اجالس مقام��ات اروپایی از لزوم 
حفظ برجام گفته و حتی نشس��ت کارشناسی نیز 
در تهران برگزار ش��د اما در باب نشست گروه 7 و 

اقدام اعضا چند نکته قابل توجه است.
نخس��ت بندهای بیانیه پایانی گروه 7 اس��ت، 
چنانکه در بند 2۰ این بیانیه آمده اس��ت: »با درک 
تهدیدهایی که برنامه موش��ک های بالستیک ایران 
متوجه صل��ح و امنیت بین الملل می کن��د از ایران 
می خواهیم پرتاب موش��ک های بالستیک و تمامی 
دیگر اقداماتی که با قطعنامه 2231 و تمامی ضمایم 
آن مغایرن��د و منطقه را بی ثبات می کنند را متوقف 

کرده و بر اشاعه فناوری موشکی خاتمه دهد«.
 این بیانیه نشان می دهد که کشورهای اروپایی 
همچنان در توهم��ات زیاده خواهانه خود مبنی بر 
گره زدن برجام به توان دفاعی و موقعیت منطقه ای 
ایران هستند و این یعنی آنکه رفتار غیرمنطقی آنها 

در قبال ایران همچنان ادامه دارد.
دوم آنکه بررسی مواضع نشست گروه 7 نشان 
می ده��د که ح��وزه اختالفی آنها ب��ا آمریکا بر دو 
اصل قرار بوده اس��ت از یک س��و خواست آمریکا 
برای افزایش س��همیه کش��ورهای غربی در تامین 
هزینه های ناتو و از س��وی دیگر افزایش تعرفه های 

واردات فوالد و برخی کاالها به خاک آمریکاست.
 یعنی اس��اس اختالفات در چارچوب مسائل 
اقتص��ادی ب��وده و ارتب��اط چندان��ی به مس��ائل 
حاش��یه ای نظیر برجام نداشته خصوصا اینکه قبل 
از نشس��ت گروه 7 عمال اروپا با خ��روج آمریکا از 
برجام کنار آمده و تاکید دارد که به تنهایی برجام 

را حفظ می کند.
 آنها خواستار عدم بازگشت تحریم ها در قبال 
شرکت هایی شده بوده اند که تا قبل از خروج آمریکا 
از برج��ام در ایران س��رمایه گذاری کرده اند. جالب 
توج��ه آنکه آنها ب��ر ممنوعیت برای ش��رکت های 
قدیمی تاکید کرده اند و نه سرمایه گذاری و روابط 
اقتصادی با ایران حال آنکه شواهد امر نشان می دهد 
که تعداد انگشت شماری شرکت خارجی در دوران 
برجام وارد ایران شده اند وحتی شرکت های بزرگی 
چون توتال، رنو و پژو نیز فعالیت خود را آغاز نکرده 

سودای رفتن سر داده اند.
در کنار این مباحث یک نکته مهم در سخنان 
حاضران در نشس��ت گروه 7 و سایر مقامات غربی 
مش��اهده می شود و آن تاکید بر روابط اقتصادی با 

ایران در چارچوب قانون است.
 ای��ن مفهوم همچنان از س��وی کش��ورهای 
غربی نامفهوم اعالم می ش��ود چراکه معنای قانون 
می تواند چند شاخصه داش��ته باشد. قوانین یعنی 
آنچ��ه در برجام آمده؟ قانون یعنی آنچه در قوانین 
لیبرالیس��م غربی مطرح می ش��ود ک��ه FATF و 
پالرم��و و دهها قانون غربی دیگر را که ریش��ه آنها 
تحمی��ل خود تحریمی و س��لطه بر س��اختارهای 
اقتصادی کش��ورهایی همچون ایران می ش��ود؟ یا 

قانون یعنی قوانین جاری در ایران؟
بر این اس��اس واژه قانون باید از س��وی غرب 
ب��ه طور ش��فاف مطرح ش��ود چراکه اگ��ر منظور 
قوانین غربی باشد می ش��ود همان تحمیل قوانین 
زیاده خواهان��ه غرب��ی نظی��ر FATF و پالرمو که 
س��لطه آنها به اقتص��اد ایران را به هم��راه خواهد 
داش��ت به ویژه اینکه راستی آزمایی در این قوانین 
حد و مرز ندارد و حتی می توان شامل حساب های 

خرد اقتصادی نیز شود.
 همچنین مس��ئله مبارزه با پولشویی و منابع 
مالی تروریس��م در نگاه غربی یعنی تحریم ایران و 
ش��رکای منطقه ای آن که هدف نهایی آن نیز ابتدا 
مقابل��ه با توان دفاعی و حفظ ایران از منطقه و در 

مرحله نهایی براندازی نظام است.
 در جمع بندی کلی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گف��ت که آنچ��ه در نشس��ت گ��روه 7 روی داده، 
ارتباط��ی به برجام و رفتار غ��رب در قبال آن ندارد 
بلکه نش��ات گرفته از اختالفات اقتصادی طرفین با 
محوریت تعرفه های تحمیلی آمریکا به سایر کشورها 
بوده لذا غرب نمی توان��د این اختالفات را به عنوان 

امتیاز به ایران بفروشد. 

نمایش جدید دولت به جای توجه به خواسته  های مردم:

وعده ها َپر، تجمع کنید!
تعیین محل هایی برای مطالبه گری یا طرفداری؟!

واکنش جریان های سیاسی به سوختن مرکز نگهداری آرای انتخابات

آتش در دموکراسی نوپای عراق
صفحه 2

نگاهی به رویکرد دوگانه دموکراسی 
غربی در مواجهه با فلسطین

مقاومت مسلحانه 
و رفراندوم 

دو اصل پیروزي 

قاسمی به سیاست روز پاسخ داد:

وزارت خارجه چرا 
بر قراردادهای خارجی 

نظارت ندارد؟

بررسی سیاست روز از گرانی بازار میوه؛

میوه تورم به بار نشست
پس از ب��ازار دالر؛ طال و مس��کن و خودرو  ح��اال نوبت به رخن��ه گرانی در ب��ازار میوه بــــازار روز
اس��ت. میوه ای که ظرفیت تولید آن در کشور بی بدیل است و در 
تولیدات برخی از محصوالت آن، کشور ایران رتبه برتر را نه تنها 
در خاورمیان��ه ک��ه در جهان دارد. براس��اس یافته های مؤسس��ه 
پژوهش اقتصاد کش��اورزی، ایران در تولید برخی محصوالت باغی 
رتبه اول و در بین 1۰ کش��ور عمده در جهان اس��ت و سرانه تولید 

میوه در کشور 2۰۰ کیلوگرم است، در حالی  که...


