
قیمت مسکن باید کاهش پیدا کند
وزیر راه و شهرس��ازی ضمن تاکید بر لزوم کاهش 
قیمت مس��کن ب��ا کاهش ن��رخ ارز گف��ت: برخی 
جریان��ات س��ودجو ب��رای کاهش قیمت مس��کن 

  سرسختی نشان می دهند.
محمد اس��امی در پاسخ به افزایش بی رویه قیمت 
مس��کن و پیش بینی در مورد قیمت آن در کش��ور 
اظهار داشت: بازار کش��ور ما متاثر از تهاجم جنگ 
اقتصادی بی دلیل ش��اهد افزایش قیمت ارز بود و 
در چند روز اخیر شاهد کاهش قیمت ارز بودیم اما 
برخی جریانات س��ودجو در این زمینه سرس��ختی 
نش��ان می دهند. وی ب��ا بیان اینک��ه همانطور که 
بی دلی��ل قیم��ت ارز و به طبع آن قیمت مس��کن 
افزای��ش پیدا ک��رده، با کاهش قیم��ت دالر قیمت 
مس��کن نیز بای��د کاهش پیدا کند، اف��زود: قیمت 
مس��کن باید کاهش پیدا کن��د چراکه تحوالت در 
قیم��ت ارز باعث ش��د تا معام��ات و معادالت در 

تمامی حوزه ها به هم بریزد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ دلیلی وجود 
ندارد با کاهش قیمت ارز، قیمت مس��کن به همان 
قیمت سابق باش��د، ابراز داشت: بر اساس تاکیدات 
ریاس��ت جمهور نباید نهاده های تولیدی در گمرک 
بماند و بر همین اس��اس الزم اس��ت تا این قطعات 
با سرعت به منظور رونق در بخش تولید از گمرک 

ترخیص شوند.  تسنیم

اخبار

عام��ل اصلی حمل��ه تروریس��تی خونین ۳۱ 
ش��هریور ۹۷ اهواز توس��ط س��ربازان گمنام 
ام��ام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف(، 

شناسایی و به دام افتاد.
با اقدامات تخصصی و ترکیبی سربازان گمنام 
ام��ام زم��ان )عج( ف��رج اهلل چعب س��رکرده 
گروهک تجزیه طلب حرکة النضال شناسایی 
و دستگیر شد. سرکرده گروهک تجزیه طلب 
حرکة النضال در سال های اخیر قصد چندین 
عملی��ات بزرگ دیگر در تهران و خوزس��تان 
را داش��ت و اخی��راً در ح��ال برنام��ه ری��زی 
ب��رای هدای��ت عملیات تروریس��تی جدیدی 
بود که با اش��راف اطاعاتی س��ربازان گمنام 
ام��ام زمان )عج( ن��اکام مان��د.  این گروهک 
که تح��ت حمایت مس��تقیم س��رویس های 
اطاعاتی عربس��تان و رژیم صهیونیستی قرار 
دارد؛ علیرغ��م صدور حکم بی��ن المللی برای 
س��رکردگان آن گروه، عملیات تروریستی در 

ایران را مدیریت می کرد.
عام��ل اصلی حمل��ه تروریس��تی خونین ۳۱ 
ش��هریور ۹۷ اه��واز ک��ه اکنون در دس��تان 
وزارت اطاع��ات ق��رار دارد؛ از دیگر عملیات 
تروریستی و خونین این گروهک نیز جزئیاتی 

بیان کرده است. 

سوابق گروهک تروریستی حرکت النضال
تشکیات تروریس��تی گروهک حرکة النضال 
العربی لتحریر االحواز در سال ۱۳۷6 شمسی 
با پوشش فعالیت های سیاسی، فرهنگی و در 
قال��ب یک حزب غیرقانون��ی و فاقد مجوز در 

ایران آغاز به کار کرد.
»حبی��ب جبر نبگان« س��رکرده این گروهک 
تروریستی با همکاری سایر اعضای متواری به 
اروپا و آمریکا اعضای این گروهک را تش��کیل 
دادند.هرچند اقدام��ات این گروهک از همان 
ابتداء بر پایه مقابله با جمهوری اسامی ایران 
ب��ا هدف تحری��ک قومیت ع��رب و در نهایت 
تجزیه طلبی خوزستان برنامه ریزی شده بود. 
اما کمتر از 8 س��ال به تشکیل شاخه نظامی 
به ن��ام کتائب محی الدی��ن آل ناصر و انجام 

اقدامات تروریستی انجامید.
بم��ب گذاری س��ال ۱۳84 در اه��واز حاصل 
تصمیم اعضای ش��ورای مرکزی این گروهک 

در جلسات سری آنها بود.
اهواز،س��ازمان  فرمان��داری  گ��ذاری  بم��ب 
و  مدیری��ت  وشهرسازی،س��ازمان  مس��کن 
برنامه ریزی،س��اختمان مرکزی طرح توسعه 
نیشکر،س��رقت مس��لحانه از بان��ک صادرات 
اهواز،انفجار چاه های نفت و چندین خط لوله 

انتقال نفت،کش��تار مردم ب��ی دفاع و چندین 
عملیات تروریس��تی دیگ��ر از جمله اقدامات 
ش��اخه نظامی حرک��ة النضال بود. ش��ورای 
مرکزی این حزب با تولید و پخش س��ی دی 
و بیانیه های رس��می در اس��تان خوزس��تان 
مسئولیت همه ی ترورها و اقدامات مسلحانه 
خود را پذیرفت و حتی ب��رای تکرار اقدامات 

تروریستی تهدید کرد.
سرکردگان این گروهک از کشورهای اروپایی 
و تح��ت حمایت آنان عناصر اصلی با اس��امی 
مس��تعار به اقدامات تروریس��تی خود نظیر ، 
انفجار در بانک س��امان اه��واز ، بمب گذاری 
در چندی��ن نقط��ه از پ��ارک س��احلی اهواز، 
حمله به نیروهای نظامی و انتظامی، حمله به 
اماکن و تاسیسات عمومی همچون عابر بانک 
ه��ا و مراکز خدمات ش��هری و ده ها جنایت 
دیگ��ر ادامه م��ی دهند. اقدامات تروریس��تی 
حرکة النضال در مجموع منجر به ش��هادت و 
مجروحی��ت بیش از 450 تن از هموطنان بی 
گناه در خوزس��تان ش��د. حمله تروریستی به 
رژه نیروهای نظامی و انتظامی در ۳۱ شهریور 
ماه س��ال ۱۳۹۷ در اهواز و کشتار بی رحمانه 
ش��هروندان مظلوم نیز از عملیات تروریستی 
حرکة النضال بوده که مس��ئولیت مس��تقیم 
آن را س��خنگو و س��رکردگان گروهک رسما 
بر عه��ده گرفتند. 24 و 25 بهمن ماه س��ال 
۱۳۹۷ ورشو پایتخت لهستان میزبان نشستی 
ب��ود به ن��ام صلح و امنی��ت در خاورمیانه که 
با هماهنگی آمریکایی ها برگزار ش��د، پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا که با البی های گس��ترده 
س��عی در برگزاری این نشست را داشت، می 
خواست اجاس ورشو را به محلی برای اجماع 

جهانی علیه ایران تبدیل کند که البته موفق 
نشد. با این حال با حمایت مالی آمریکایی ها 
گروهک های مختلف ض��د انقاب با ترغیب 
و فراخ��وان آمریکای��ی ه��ا خود را به ورش��و 
رسانیده تا حداقل بخش��ی از شوی تبلیغاتی 

آمریکا علیه ایران را تشکیل دهند.
یکی از مسافران ورشو، حبیب فرج اهلل چعب 
از اعضای سرکرده گروهک تروریستی حرکة 
النضال ب��ود. پلیس ایران با پیگیری از طریق 
اینترپل در س��ال ۱۳86 شمس��ی و با استناد 
ب��ه فعالیت های تروریس��تی حرکة النضال و 
نق��ش حبیب فرج اهلل چع��ب در این عملیات 
ها وانتد قرمز را درخواس��ت کرده که توسط 
پلیس اینترپل این حکم صادر ش��د و همین 
حک��م بین المللی موجب ش��د ت��ا زمانی که 
حبی��ب فرج اهلل چع��ب وارد فرودگاه ورش��و 
شود دس��تگیر گردد. بعد از دس��تگیری این 

تروریست در لهستان، جمهوری اسامی ایران 
براس��اس قوانین بین المللی که حق محاکمه 
قضای��ی ف��رج اهلل چعب را به ای��ران می داد، 

خواهان استرداد وی به ایران شد.
هم زمان با درخواست ایران عربستان سعودی 
و آمریکاییها نیز فش��ار های خود را به دولت 
لهستان برای جلوگیری از استرداد این مجرم 

به ایران آغاز کردند.
حتی آمریکایی ها با مش��ارکت س��عودی ها، 
دولت سوئد را به عنوان کشور میزبان حبیب 
فرج اهلل چعب مجبور کردند تا هیئتی را برای 
پیگیری وضعیت این تروریس��ت به لهس��تان 
اعزام کنند. سرانجام علیرغم ارسال مستندات 
غیر قابل خدشه از نقش حبیب فرج اهلل چعب 
در اقدامات تروریستی متعدد، دادگاه لهستان 
با فشار کشورهای آمریکا ، سعودی و اسرائیل 

این تروریست را آزاد کرد.

رحیم پور ازغدی: 

تمدن ها وقتی قادر به 
حل معضالت نباشند 

فرو می افتند

عضو شورایعالی انقاب فرهنگی با اشاره به شیوع گسترده 
کرونا، خاطرنش��ان کرد: کرونا باعث افتضاح جهانی شده 
که بای��د از آن درس گرفت؛ دگم های بس��یاری درحال 

فروپاشی است.
متن کامل توئیت ها به این شرح است

کارنامه کرونا
س۱( کارآمدی الگوی بهداش��ت در مه��ار بیماری های 
واگیردار، ادعای جهان مدرن و مایه تفاخر بر پیشامدرن 
بود اما ب��ا این افتضاح جهانی، فاجعه ای گل درش��ت از 
کار درآمد. کرونا با بش��ر چه کرد؟ و هنوز چه ها خواهد 

کرد؟ 
ج( از هر افتضاحی باید درس گرفت. 

دگم های بس��یاری درحال فروپاشی است. وباهای قرون 

وس��طایی با  اقتدار و ارعاب بازگش��ته و 
مرگ ه��ای جهانی و دس��ته جمعی، چه 
س��ریع ریخت جه��ان را در هم ریخت. 
کارنام��ه کرونا را البته س��ال ها بعد، هر 
ک��ه زنده مان��د، قضاوت می کن��د. اما تا 
همین ج��ا ه��م کارکردهای پیش��بینی 

نشده، کم نبود.
 ده ها میلیون بیمار با س��یر تصاعدی و یک  افق تاریک، 
عجز نظام های سامت و پزش��کی قرن2۱، اقتصادهایی 
با س��رعت در خطر فروپاش��ی، تغییر اجباری و تدریجی 
نحوه حکمرانی، طرح دوب��اره قدیمی ترین و اصیل ترین 
پرس��ش ها در باب علم، مذهب، اخ��اق، حقوق و حتی 
سیاس��ت،انقاب تحمیلی درس��بک زندگی بشریت در 

کوتاه ترین زمان و تغییرات بیشتری که در پیش است.
وب��ای جدید نوک دماغ ها را پایین آورد، س��ر جهان را 
روی گ��ردن خم  ک��رد و اینک بحران اخاق پزش��کی، 
دورانداختن فقیران، ناچیز انگاش��تن بی چیزان،راهزنی 

ماسک میان ایالتها و قطع عمدی اکسیژن بیمار.
تمدن ها فرومی افتند وقت��ی دیگر قادر به حل معضات 
نباش��ند. پوزخند کمونیستها به خطاب امام با گورباچف 

یادتان هست؟

گام های بلند مجلس برای 
ساماندهی بازار بورس

از پیگی��ری تخلفات ت��ا تصویب 
قانون برای رونق بازار

ای��ن روزه��ا نوس��انات ش��دید، 
تغییرات پی درپ��ی و ناپایداری از 
مواردی است که بازار بورس با آن 
دست وپنجه نرم می کند و همین 
امر پارلمانی ها را بر این داش��ته تا 
به موضوع ورود کرده و نشس��ت هایی در ای��ن رابطه برگزار 

کنند.
۱0 مهرماه بود که نخس��تین جلسه رسمی مجلس با حضور 
س��ید امیرحسین قاضی زاده هاش��می نایب رئیس مجلس و 
نمایندگانی از ش��رکت های حقوقی ب��ازار بورس در مجلس 
برگزار شد. البته پیش از این جلسه، در مورد بررسی وضعیت 
بازار ب��ورس با بخش های مختلف اع��م از بانک های دولتی، 
بانک های خصوصی، بخش حقوقی بازار بورس، بخش حقیقی 
بازار بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فعاالن رسانه ای 
حقیقی بازار بورس جلس��اتی برگزار ش��د که در آن به موارد 

مختلف پرداخته شده بود.
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جلسات مفصلی برای بررسی 
بازار بورس برگزار کرده و رئیس و نایب رئیس مجلس هم طی 
جلساتی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. در عین حال 
طی این سلس��ه جلسات، با توجه به احتمال بروز بحران های 
مختلف در پی نوسانات بازار ارز، از سوی مجلس پیشنهاداتی 

هم به ش��ورای عالی بورس ارائه ش��د. مجلس در این حوزه 
معتقد است مواردی همچون قیمت مواد اولیه دربازار بورس 
باید اصاح شود. تسریع در صدور مجوز سبدگردانی، تشکیل 
مجمع سهامداران حقیقی و وجود بازارگردانی مؤثر، از جمله 
پیشنهادهایی است که مجلس در این حوزه به شورای عالی 
بورس ارائه کرد. اما در ادامه برگزاری این نشست ها، موضوع 
بازارگردانی مؤثر با اباغ س��ازمان بورس اجرایی شد و بر این 
اس��اس همه موظف ش��دند که بخش��ی از منابع خود را به 
بازارگردانی اختصاص دهند. در همین راستا مجلس بسته ای 
پیشنهادی برای س��اماندهی بازار بورس ارائه کرد که در آن 
بسته، بخش��ی به عنوان مصوبات ش��ورای عالی بورس بود؛ 
نخستین بحث مورد نظر مجلس، تشکیل مجمع سهامداران 
حقیقی است چرا که نمایندگان معتقدند در حال حاضر افراد 
عادی با دریافت یک کد بورسی وارد بازار سرمایه می شوند و 
بدون آموزش، از تلگرام و اینستاگرام سیگنال می گیرند، سهام 
می خرند و بعضاً در خرید و فروش س��هام رفتار غیرحرفه ای 

دارند که باید آموزش های الزم به آنان داده شود.
مجلس در عین حال بر این باور اس��ت که درس��ت است که 
این افراد صرفاً ۱0 درصد بازار سرمایه را تشکیل می دهند، اما 
NGO الزم است آموزش های الزم به آنان از طرف مجامع و

ها داده ش��ود، لذا آم��وزش این افراد را مجمع س��هامداران 
حقیق��ی می تواند انجام دهد؛ به این معنا که این مجمع باید 
هیئت مدیره ای هفت نفره تش��کیل دهند و انتخاب اعضای 
این هیئت مدیره باید به گونه ای باش��د که افرادی که دارای 
صاحیت عموم��ی و حرفه ای و به عب��ارت دیگر، ذی صاح 

هستند، انتخاب شوند.
پس از برگزاری این نشس��ت ها مجل��س و به طور ویژه نایب 
رئی��س مجلس تاکید کرد که در ای��ن زمینه نظارت خواهد 

کرد و تخلفات از طرف مجلس و دس��تگاه های مربوطه چون 
کمیسیون اصل ۹0 مجلس و قوه قضائیه دنبال می شود و این 
موارد نظارتی کامًا پیش بینی شده است. همچنین وظایفی 
برای س��ازمان صداوسیما تعریف ش��ده که تبلیغاتی را برای 
فرهنگ درس��ت سرمایه گذاری در بازار بورس در دستور کار 

خود قرار دهند.
البته مجلس پیش��نهادهای دیگری هم در این حوزه و برای 
س��اماندهی بازار بورس ارائه ک��رد و آن اینکه حداقل میزان 
بازارگردانی، 20 درصد میانگین خرید و فروش مؤثر ماه های 

گذشته باشد تا اثرگذاری خود را نشان دهد.
پس از طرح این پیش��نهاد از س��وی مجلس، عنوان شد که 
به این ترتیب مجلس به ص��ورت مؤثر و قوی این موضوع را 
پیگیری می کند چرا که معتقد است با توجه به شرایط ویژه 

کشور، مردم تحمل یک بحران مالی دیگر را ندارند.
مجلس عاوه بر این پیشنهاد تاکید کرده بود که شرکت های 
حقوقی بازار بورس همکاری های الزم را برای ساماندهی بازار 
بورس داشته باشند. البته در کنار پیگیری های مجلس مانند 
ماموریت هایی که از س��وی رئیس مجلس به کمیسیون های 
اصل ۹0 و اقتصادی واگذار ش��د، قوه قضائیه هم با دس��تور 

آیت اهلل رئیسی به موضوع بورس ورود بپیدا کرد.
اما پ��س از آن و با ادامه روند نه چندان مطلوب بازار بورس، 
نایب رئیس اول مجلس ش��ورای اس��امی در نشست علنی 
مجلس ضمن اعام نگرانی از وضعیت بازار بورس در تذکری 
به مسئوالن مربوطه اعام کرد که مردم با اعتماد به سخنان 
دولتمردان س��رمایه های اندک خود را به بازار سرمایه آوردند 
و امروز دچار ضرر و زیان شدند، الزم است مسئولین مربوطه 
هر چه زودتر به این وضعیت سر و سامان دهند و با خاطیان 
که تعداد آنها هم زیاد است برخورد الزم شود. اما پیگیری ها 

مجلس به همین جا ختم نشد و مجلس در این زمینه طرحی 
تهی��ه و تدوین کرد که به زودی ب��رای رای گیری به صحن 

علنی مجلس خواهد آمد.
در ص��ورت تصویب نهایی این طرح، س��ازمان بورس مکلف 
خواهد شد ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصاح ساختار 
س��ازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت 
کنونی بازار س��رمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن 
اق��دام و حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب، به اجرای 
آن مبادرت نماید. همچنین سازمان بورس باید در پایان هر 
هفته معاماتی، نس��بت به رتبه بندی شرکت های پذیرفته 
ش��ده در بازار سرمایه بر اساس  شاخص های ریسک مصوب 
ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب س��ه گروه 
پرریس��ک،  ریسک متوسط و کم ریس��ک، تهیه و منتشر و 
نسبت به افشای اطاعات معامات کلیه اشخاص حقوقی در 

زمان معامله اقدام کند.
البته در این طرح پیش بینی شده که سازمان بورس، از طریق 
رس��انه های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقاء دانش 
مالی جامعه در زمینه معامات اوراق بهادار و بازار س��رمایه و 
حداکثر س��ه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای 

صورت های مالی سازمان اقدام کند.
در همین راس��تا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای 
اس��امی نیز در 20 آبان ماه س��ال جاری طی نشس��تی که 
به منظور بررس��ی وضعیت بازار سرمایه در جلسه مشترک با 
وزیر اقتصاد، رئیس س��ازمان بورس و رئیس بانک مرکزی در 
محل مجلس برگزار شد، متذکر شد که وضعیت فعلی بورس 
اصا مورد قبول نیس��ت و این رویه باید اصاح شود؛ مردم با 
ترغیب دولت س��رمایه خود را به بورس آوردند و باید پاسخ 

اعتماد خود را بگیرند.  فارس

محسن رضایی:
نقش آمریکا در منطقه 

کمرنگ می شود
 مدیریت جهادی راهکار 

حل مشکالت

دبی��ر مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام گف��ت: رژیم 
صهیونیس��تی می داند در آینده پس از کم رنگ ش��دن 
نقش آمری��کا در منطقه با خأل امنیتی مواجه می ش��ود 
و ب��ه همین دلیل ب��ه دنبال ایجاد رابطه با کش��ورهای 

منطقه است.
 محسن رضایی در مراس��م افتتاحیه اولین دوره تربیت 
مدیریت راهبردی انقابی، یکی از نیازهای امروز جامعه 
را ارتق��ای مدیری��ت عنوان کرد و گفت: علت آن اس��ت 
ک��ه جایگاه ایران روز به روز عظیم تر و بزرگ تر ش��ده و 

می شود بنابراین نیاز به اداره بهتر هم دارد.
وی با تاکید بر اینکه ایران ۱0 سال قبل در یمن، سوریه 
و ع��راق تعهدی نداش��ته اما امروز چنی��ن تعهدی برای 

ما ایجاد شده اس��ت گفت: از سوی دیگر 
ایران ۱0 س��ال دیگر ضمن نقش آفرینی 
پررنگ تر در اقتصاد منطقه ای و رسیدگی 
به مردم به پیش��رفت های مادی و معنوی 
بزرگ تر دس��ت خواهد یافت. دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر پرهیز 
از ش��عارزدگی مدی��ران گف��ت: مدیران 
وعده های غیر واقعی ندهن��د و با فکر، برنامه، خاقیت، 
صداقت و اخاص بیش��تری کشورمان را اداره کنند. وی 
با اشاره به کم رنگ ش��دن نقش آمریکایی ها در منطقه 
طی ده س��ال آینده و پررنگ ش��دن نق��ش ایران گفت: 
رژیم صهیونیس��تی می داند در آینده با کم رنگ ش��دن 
نقش آمریکا در منطقه با خأل امنیتی مواجه می ش��ود به 
همین دلیل به دنبال ایجاد رابطه با کش��ورهای منطقه 

همچون امارات و بحرین است.
رضایی ضمن تاکید بر گره خوردن امنیت و اقتصاد ایران 
ب��ا امنیت منطقه گفت: اگر ایران در بیرون مرزها حضور 
نداشته باشد در داخل کشور با مشکل روبرو خواهد شد. 
وی تاکید کرد: به همین دلیل مس��ئولیت ما روز به روز 
س��نگین تر می شود و پس برای اداره کشور باید مدیریت 

قوی تر از گذشته به کار گرفته شود.  مهر

ادامه از صفحه اول
همس��ایه شده که آزاد ش��دن پول های بلوکه شده 
ایران در س��فر رئیس بانک مرکز به عراق و توسعه 
مناسبات اقتصادی ایران با پاکستان در سفر ظریف 
به این کش��ور از نمودهای آن است. توافق ایران و 
چین برای قرار داد 25 س��اله و نیز لغو تحریم های 
 22۳۱ قطعنام��ه  براس��اس  ای��ران  تس��لیحاتی 
فرصت های مهمی برای مقابله با تحریم هاس��ت که 

نباید در تحقق آنها فرصت سوزی صورت گیرد.
دوم آنک��ه نگاهی ب��ه تحوالت آمری��کا بیانگر یک 
واقعیت اس��ت و آن اینکه بایدن برای نش��ان دادن 
تفاوت سیاس��تهایش با ترامپ و کس��ب پرس��تیژ 
جهانی نیازمند برخی تغییرات رفتاری از جمله در 
قبال جمهوری اسامی ایران است. هر چند که وی 
در مقاله ای در تشریح سیاستهایش در قبال ایران، 
بر اجرای سیاس��ت فشار هوشمندانه برای برچیدن 
توان هس��ته ای و تغییر در عملک��رد منطقه ای و 
توان موش��کی ایران تاکید دارد اما وی به احتمال 
زی��اد گزینه بازگش��ت به برجام را خواهد داش��ت، 
بازگشتی که از یک سو وجه تمایز وی با ترامپ برای 
جهانیان می ش��ود و از س��وی دیگر مولفه ای برای 
پیگیری سیاست های آمریکا در قبال ایران است که 
آمریکایی ها سالهاس��ت به دنبال آن هستند. براین 
اس��اس بیش از آنکه ایران نیازمند بازگشت آمریکا 
به برجام باش��د این بایدن است که به این بازگشت 
نیاز دارد. این نیاز، فرصتی برای جمهوری اسامی 
اس��ت که رویه دوران امضاء برجام را که براس��اس 
تعهدپذی��ری صورت گرفت و ای��ران تمام تعهدات 
برجام��ی را اج��را ک��رد در حالی که ط��رف مقابل 
هی��چ تعهدی را اجرا نکرد را تغییر دهد. براس��اس 
رویکرد جدید به جای آنکه با نس��خه پیوس��تن به 
FATF و یا تعلیق لغ��و تعهدات برجامی به دنبال 
جل��ب رضایت آمریکا بودن، رویکرد متعهدس��ازی 
آمری��کا را می توان اجرایی س��اخت که محور آن را 
لغو تم��ام تحریم ها چه آنهایی که در دوران ترامپ 
وضع ش��دن و چه پیش از آن به عنوان پیش شرط 
پذیرش بازگشت آمریکا به برجام تشکیل می دهد. 
ب��ه عبارتی دیگر راهکار بازگش��ت آمریکا به برجام 
نه مذاکره که لغو یک باره تمام تحریم ها از س��وی 
آمریکا و اروپاست. در همین حال آمریکا یک بدهی 
ب��زرگ در قبال ملت ای��ران دارد و آن عذرخواهی 
رس��می به دلیل ترور س��ردار س��لیمانی به عنوان 
جنایت��ی برگرفته از رفتار س��اختار آمریکاس��ت و 
تحویل عامان این جنای��ت برای محاکمه به ملت 
ایران است. آمریکا نمی تواند با ادعای تغییر دولت، 
مس��ئولیت خود را در زمینه ترور س��ردار سلیمانی 
کتم��ان و نفی نماید. نیاز بای��دن به برجام فرصتی 
اس��ت تا آمریکا وادار به مسئولیت پذیری در قبال 

ترور سردار سلیمانی گردد. 
در جم��ع بن��دی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گفت که اکنون در عرصه داخلی و خارجی و حتی 
در حوزه برج��ام فرصتی  های قاب��ل توجهی برای 
کشورها ایجاد ش��ده که با اشتباه محاسباتی ایجاد 
ش��دن فرصت مذاکره و بازگشت آمریکا به برجام، 
نباید فرصت سوزی گردد و اشتباه ۷ ساله گذشته 
را بار دیگر تکرار و اقتصاد را گرفتار ش��رطی شدن 

ساخت.
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گزارش

طرح جدید مجلس درباره محکومان مهریه و دیه
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون قضایی مجلس جزئیات طرح اصاح قانون 

نحوه اجرای محکومیت های مالی را تشریح کرد.
حجت االسام حس��ن نوروزی با اشاره به دستور کار جلسات هفته جاری 
کمیس��یون متبوعش گفت: بررس��ی طرح الحاق یک تبصره به ماده )۱۱( 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دس��تورکار کارگروه حقوق جزا 
و ج��رم شناس��ی قرار دارد. وی گفت: طبق این اصاحی��ه محکوم مالی اعم از 
مهریه و دیه نباید به زندان برود؛ در واقع اگر ش��خصی به خاطر مهریه محکوم می  شود و 
تمکن مالی ندارد نباید به زندان برود. نوروزی افزود: براس��اس این طرح، س��ازمان اسناد 
رس��می و ثبت را فعال می کنیم که مش��خص ش��ود که فرد چه میزان اموال دارد و در 
صورت بروز مش��کل حس��اب و اموال وی توقیف و در اختیار طلبکار چه مهریه و چه دیه 

قرار می گیرد.  تسنیم

مشکل اقتصاد ایران با بایدن حل نمی شود
عض��و مجل��س خبرگان رهبری گف��ت: تقویت و تضعی��ف اقتصاد ایران 
هیچ ربطی به »جو بایدن« ندارد. آیت اهلل کعبی با اش��اره به تاثیرگذاری 
پیروزی »جو بایدن« در ش��کوفایی اقتصاد ای��ران، گفت: دموکرات ها و 
جمهوری خواهان یا جوبایدن و ترامپ دو روی یک س��که هستند. بایدن 
زمانی که معاون اوباما بود اقدامات زیادی علیه ملت ایران انجام داد. نباید 
یادمان برود که معماری تحریم های ضد ایرانی در زمان اوباما با معاونت بایدن 
ش��تاب گرفت. وی افزود: امروز مردم کوچه و بازار و اقش��ار گوناگون دریافته اند که حل 
مشکات اقتصادی کشور نیاز به تدبیر، برنامه ریزی، استفاده از ظرفیت های ملی، توجه 
به مس��اله جهش تولی��د و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومت��ی دارد.  کعبی گفت: جریان 
غربگرا با تحریف حقایق تاش می کند به مردم القاء کند که راه حل مشکات اقتصادی 

مذاکره و آشتی با آمریکاست و برجام مشکات را حل می کند.  مهر

ادعای جنگ رژیم صهیونیستی با ایران طنزی بیش نیست
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادعای جنگ با 
ایران از طرف برخی از مقامات رژیم صهیونیستی را فکاهی و طنز خواند 
و گفت: نظام اس��تکبار به این ادراک رس��یده که جمهوری اسامی در 

تامین امنیتش با هیچکس شوخی ندارد.
ابراهی��م رضایی گفت: ادعای جنگ از طرف س��ران رژیم صهیونیس��تی 
فکاهی و طنز اس��ت چون این رژیم در چند س��ال گذشته حتی در تقابل با 
برخی گروه های کوچک مقاومت توان ایستادگی نداشته و با یک حرکت و بیان سید 

حسن نصراهلل و حزب اهلل لبنان نظمش از هم فرو می پاشد.
رضایی تاکید کرد: از دولتمردان میخواهیم اوالً از شرطی شدن اقتصاد و گره زدن آن 
به تحوالت دیگر کشورها خودداری کنند و در ثانی تمام همت شان را در استفاده از 

توانمندی ها و داشته های داخلی قرار دهند. ایسنا

سرکرده گروهک تجزیه طلب 
حرکة النضال دستگیر شد 


