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3

ازغدی:
گفتمانی که شهید بهشتی در مقابل آن 
ایستاد امروز در جامعه ظهور و بروز دارد
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سیاست روز اما و اگرهای حذف ارز4200را بررسی می کند؛
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سی وسومین شنبه اعتراض 
فرانسوی ها

مردم فرانسه در سی وسومین شنبه متوالی در تظاهرات ضد 
دولتی حاضر شدند.

معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه زردها در ادامه مجموعه 
اعتراضات��ی که علیه دولت این کش��ور و ش��خص »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور آغاز کرده اند، روز گذش��ته 28 ژوئن 
)هش��تم  تیرماه( ه��م به خیابان آمدند. م��ردم پاریس با در 
دس��ت داشتن پرچم فرانسه و سر دادن شعار علیه دولت در 

خیابان های پاریس راهپیمایی کردند.
کاربران ش��بکه های اجتماعی نوش��تند که با وجود گرمای 

ش��دید هوا، معترضان دس��ت باز هم در تظاهرات ش��رکت 
کردند.

مخالفان برنامه های اقتصادی ماکرون  از نوامبر سال گذشته 
و پس از اینکه دولت وی اعالم کرد که مالیات بر سوخت را 
افزایش می دهد، هر هفته در پاریس و شهرهای مختلف این 

کشور تظاهرات می کنند. 
اگ��ر چه در ادامه اعتراض های مردمی، دولت فرانس��ه وعده 
اصالح��ات داد اما معترضان همچنان با ادامه تظاهرات ها بر 

ناخرسندی خود از شرایط موجود تاکید دارند.
این تظاهرات  همواره کم و بیش با مواردی از خشونت همراه 
بوده است و استقرار شمار باالی نیروهای پلیس و توسل به 
خش��ونت با استفاده از ابزارهایی مانند سالح فلش بال که به 
زخمی و نقص عضو شماری منتهی شد، از دیگر مواردی بود 

فارس که آتش خشم معترضان را شعله ور کرده است.

دم خروس را 
ببینید

اقدام نیم بند اروپا 
در برابر برجام 

خون 7 هزار500 کودک 
یمنی بر دشداشه سعودی

کمیسیون مشترک برجام با حضور اعضاء باقی مانده 
در برجام در وین در حالی برگزار ش��د که طرفین در 
کنار تاکید بر ادامه روند مذاکرات، خبری را منتش��ر 
کردند که به نسبت جدید نشان می داد. آن خبر اعالم 
اجرایی شدن اینستکس یا همان کانال مالی مشترک 
ایران و اروپا طی روزهای آتی اس��ت. این مس��اله در 
حال��ی صورت گرفته که در ب��اب این موضوع و البته 
رفتار کشورهای اروپایی نکاتی چند قابل توجه است. 
نخست آنکه حاضران در کمیسیون مشترک برجام و 
البته سران اروپا در نشست گروه 20 در ژاپن در قبال 
برجام از واژگانی قابل تامل اس��تفاده کرده آند. ایران 
در برجام بماند، ایران پای میز مذاکره بازگردد، ایران 
از برجام خارج ش��ود با پیامدهای س��نگینی مواجه 
می شود.برجام موجب امنیت جهان شده و ایران نباید 
ب��ا خروج از برجام امنیت جهان را تهدید س��ازد و ... 
این اظهارات در حالی مطرح می شود که یک اصل در 
آنه��ا پنهان می گردد و آن اینکه به اذعان جهانیان تا 
به امروز تنها کشور پایبند به برجام جمهوری اسالمی 
بوده اس��ت و طرفهای مقابل به وی��ژه اروپا و آمریکا 

هیچ تعدی را اجرا نکرده اند.
بر این اساس ادعاهای ذکر شده از سوی غرب، نوعی 
آدرس  غلط دادن به مخاطبان مبنی بر معرفی ایران 
به عنوان ناقص برجام است که رسما پنهان سازی بی 
تعهدی طرف های مقابل و کتمان تعهدپذیری ایران 
است این نوع موضع گیری ها قطعا نمی تواند نکته ای 
مثبت در ادامه راه باش��د و نشانگر استمرار رفتارهای 
غیر اصولی طرف های مقابل است که تعهدپذیری آنها 

را زیر سوال می برد. 
دوم آنکه کشورهای اروپایی در حالی از اجرای کانال 
مالی سخن می گویند که گویی اقدامی بشردوستانه و 
امتی��ازی مجانی به ایران بوده تا به ادعای آنها تهران 
در برجام بماند. در این زمینه اوال کانال مالی بخشی 
از برج��ام نبوده بلکه گام مقدماتی اروپا برای نش��ان 
دادن تعهدپذیری و اعتمادس��ازی است لذا نمی تواند 
آن را به عنوان اجرای برجام عنوان و در ازای آن طلب 
امتیاز داشته باشد. تعهد برجام لغو تمام تحریم هاست 
نه اجرای کانال مالی آن هم برای شرکت های کوچک. 
لذا اروپا نمی تواند ادعا داشته باشد که ایران در ازای 
اجرای کانال مالی باید در برجام بهانه و یا اینکه تعلیق 
مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعلیق گام 

به گام تعهدات برجامی را خواستار باشد.
 این مصوبه در ازای خلف وعده های طرف های مقابل 
بوده و کانال مالی گام اعتمادس��از اس��ت لذا مصوبه 
ش��ورا همچنان پابرجا بوده و مطالبه ملت، اس��تمرار 
اجرای گام های بعدی اس��ت. نکت��ه مهم آنکه کانال 
مالی صرفا در قالب دارو وغذا اقدامی غیرقابل پذیرش 
اس��ت. اروپا نمی تواند ادعای کانال مالی داشته باشد 
در حالی که آن را محدود به غذا و دارو می نامد. این 
اقدام در اذهان عمومی ایران را کشوری عقب مانده و 
نیازمند نشان می دهد که ادعایی خالف واقع و البته 
گامی مهم در جنگ روانی برای خدش��ه دار ساختن 

روحیه ملی و جایگاه جهانی ایران است. 
س��وم آنکه کش��ورهای اروپایی در نشس��ت برجام و 
نی��ز در گروه 20 صرفا در باب موضوع برجام و لزوما 
پایبن��دی ایران به برجام س��خن گفته اند حال آنکه 
جهان اذعان دارد که آمریکا محور ش��رارت در قبال 
برجام ب��وده و باید به جرم زیر پا گذاش��تن تعهدی 
جهانی محاکمه و بازخواس��ت ش��ود. نکته مهم آنکه 
اروپایی ه��ا نه تنها اقدامی در این زمینه نداش��ته اند 
بلکه با آمریکا در اتهام زنی به ایران نیز همراهی کرده 
اند که نم��ود آن را در انفجار نفت کش ها در دریای 
عمان و نیز س��رنگونی پهپاد متجاوز آمریکا به حریم 

ایران می توان مشاهده کرد.
 اروپایی ها چنان رفتار می کنند که گویی ایران مجرم 
اس��ت و آمریکا کشوری بی گناه که رفتارش واکنش 
در قبال ایران اس��ت. در اصل اروپا با سکوت و حتی 
موض��ع گیری علیه ای��ران به حمای��ت از رفتارهای 

ضدایرانی آمریکا پرداخته اند.
در کنار آنچه که ذکر ش��د این سوال مطرح است که 
چرا اروپا پس از ماه ها بی تعهدی به اجرای کانال مالی 
تن داده اند؟ پاس��خ به این پرسش را در عملکردهای 
اخیر جمهوری اسالمی می توان جستجو کرد از یک 
س��و در حوزه دفاعی در برابر تهدیدات نظامی آمریکا 
و اروپا، نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی واکنشی 
قاطعانه داشته که سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی 
نمودی از آن است. از سوی دیگر در حوزه هسته ای 
نیز جمهوری اس��المی با مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی بر تعلیق گام به گام تعهدات هسته ای به مقابله 
با بدعهدی های اروپا پرداخت. رویکردی قاطع که به 
طرف های مقابل نش��ان داد که ای��ران در پی گیری 

منافع خود قاطع بوده و حاضر به باج دهی نیست.
 بر این اساس می توان گفت که ایستادگی و مقاومت 
زمینه س��از وادار ش��دن طرف های مقابل به اجرایی 
ساختن کانال مالی است هر چند که این کانال مالی 
به معنای اجرای برجام از س��وی آنها نیست و صرفا 
گام اعتماد سازی است. دراین شرایط ذوق زدگی در 

قاسم  غفوری
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اعتراف وزیر خزانه داری آمریکا به 
 سوء استفاده از اف.ای.تی.اف

برای تحریم  ایران؛

وقتی اینستکس توان برآورده کردن 
همه انتظارات ایران را ندارد

آمار تکان دهنده سازمان ملل از 
قربانیان جنایات ائتالف آمریکایی- 

عربستانی منتشر شد
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ضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه  هزینه مقاومت 
 کمتر از  تس��لیم شدن در مقابل  دشمنان  اس��ت، گفت:   اجازه 

نمی دهیم کسی به استقالل و عزت ایران خدشه ای وارد کند.
 محمد باقر قالیباف   در مراس��م وداع و تدفین س��ردار ش��هید 
غالمرض��ا پروانه و ش��هید مصطفی بحرآبادی  در شهرس��تان 
سبزوار  با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: در روز 
ش��هادت امام جعفرصادق)ع( و در این مکان مقدس و در این 
شهر والیت مدار و شهید پرور شاهد تشییع دو پیکر از فرزندان 
عزیز این خطه هستیم؛ شهید غالمرضا پروانه و شهید مصطفی 
بحر آبادی یک بسیجی شهید و یک فرمانده دلیر در دوران دفاع 
مقدس. امروز در کنار گرد هم جمع شدیم تا به یاد شهدا و در 
کنار استخوان های مطهر این شهدای عزیز بار دیگر با شهدا و 

امام شهدا بیعت کنیم.
فرمانده لش��کر پنج نصر در دوران دفاع مقدس با پرداختن به 
پیام ش��هدا اظهار کرد: زندگی من و ش��ما امروز در هر کجای 
این س��رزمین که هس��تیم در بعد مادی و معنوی مدیون این 
شهداس��ت. شک نکنید که احیای مجدد اسالم در این زمان و 

عزت مسلمین مدیون شهدا و امام راحل است.
وی ب��ا بیان اینکه بدون ش��ک ما مدیون خانواده های ش��هدا 
هستیم، تصریح کرد: مدیون فرزندان عزیزی هستیم که چند 
ماه از عمرش��ان بیشتر نگذشته بود که پدر را از دست دادند و 
هرگز آغوش پدر را نتوانستند تجربه کنند و هیچ خاطره ای از 
پدر ندارند، ش��هدای ما برای همیش��ه تاریخ این کشور افتخار 
آفرینند . قالیباف خاطرنش��ان کرد: آنها به ما یاد دادند که  باید 
در باورها و اعتقادات مان پابفش��اریم. شهدا، جانبازان و آزادگان 
 با تسلیم نش��دن در مقابل دشمن و در غریبی جنگیدن به ما 

آموختند که باید برای باورها و اعتقادات مان مبارزه کنیم.
ش��هدا نش��ان دادند هزینه مقاومت و مبارزه با دشمن کمتر از 

هزینه تسلیم و پذیرفتن ذلت است

وی با بیان اینکه امروز بعد از س��ی و چند س��ال می بینیم که 
اگر عزتی برای اس��الم و مسلمین است به برکت خون شهدا و 
مجاهدت آنهاست، تصریح کرد: آنها به هویت اسالمی و ایرانی  
کمک کردند و به آنهایی که در گذش��ته دور و نزدیک ادعای 
دفاع از س��رزمین اسالم را داشتند ولی وقتی خطری برای این 
کش��ور رخ داد بخشی از این کشور را به دشمن واگذار کردند، 
ثابت کردند که دفاع از ایران اس��المی را ب��ا تمام وجود انجام 
می دهند. قالیباف با بیان اینکه شهدا  فرهنگ جهاد و شهادت را 
به فرماندهی امام راحل به مردم ایران نشان دادند، گفت:  اینها 
مجاهدان واقعی هستند که از این فرهنگ و آب و خاک صادقانه 
دفاع کردند و از همه چیزشان برای حفظ این سرزمین گذشتند 
و به مستکبرین و آمریکای ظالم نشان دادند که این ملت ملتی 

مقاوم و مبارز است که هزینه مقاومتش را پرداخت می کند.
عضو مجمع تشیخص مصلحت نظام با بیان اینکه  هزینه مقاومت 
به مراتب کمتر از هزینه تس��لیم شدن در مقابل زیاده خواهی 
دش��منان  است؛ گفت: چرا که در تسلیم شدن هم باید هزینه 
بدهیم و هم ذلت بپذیریم اما در مبارزه و مقاومت هزینه کمتری 
می دهیم و عزت این کش��ور را حفظ می کنیم. قالیباف با بیان 
اینکه این فرهنگ را از قرآن و اهل بیت آموخته ایم که همیشه 
جان و مال مان را می دهیم اما هرگز اجازه نمی دهیم کسی به 
اس��تقالل و عزت ما خدش��ه ای وارد کند، گفت: از این رو سر 

تعظیم در مقابل شهدا، امام شهدا و جانبازان فرود می آوریم.
وی با اش��اره به خاطرات دوران دف��اع مقدس و اعزام نیروها از 
مسجد جامع سبزوار ادامه داد: امیدوارم که خداوند ما را شرمنده 

شهدا و امام شهدا نکند.
قالیباف با پرداختن به رجزخوانی و تهدید آمریکا گفت: خداوند 
وعده داده  اگر ما بر سنت های الهی بایستیم و در مقابل قدرت 

دشمنان و کفار ایستادگی کنیم پیروزی از آن ما ست.
تسنیم

قالیباف
سرنگونی پهپاد نشان  داد  آمریکا هیچ غلطی نمی تواند  بکند 

یک روزنامه آمریکایی گزارش کرد که دولت ترامپ با هدف 
وادار ک��ردن ای��ران برای حضور مجدد بر س��ر میز مذاکره، 
فش��ارهای اقتصادی علیه ته��ران را افزای��ش داد اما ایران 

تسلیم خواسته های واشنگتن نشده است.
دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا حدود یکس��ال 
پیش با ه��دف تحمی��ل تحریم های اقتصادی ب��ه ایران تا 
زمانیکه این کش��ور با یک توافق جدی��د با محدودیت های 
بیشتر موافقت کند، از برجام خارج شد و مجدداً تحریم هایی 

را علیه تهران وضع کرد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پس��ت پس از این مقدمه افزود، 
با اینحال، ایران تس��لیم آمریکا نشد و عالوه بر ساقط کردن 
پهپاد واش��نگتن، فعالیت های هس��ته ای خ��ود را که پیش 
از ای��ن طبق برجام محدود ش��ده بود نیز از س��ر گرفت و 
تأکید کرد که ذخایر اورانیوم غنی ش��ده 3.67 درصدی ا ش 
به زودی از س��قفی که در توافق هسته ای تعیین شده بود، 

عبور خواهد کرد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ادامه داد که اقدامات اخیر 
دول��ت ترامپ علیه ای��ران از جمله وضع تحریم های جدید، 
حمالت سایبری و تهدید ایران به استفاده از نیروی نظامی 
در صورت حمل��ه ایران، نمایانگر قاطعیت واش��نگتن برای 
آوردن ایران به میز مذاکره است اما تحقیقات نشان می دهد 

که قاطعیت بیش از حد نتیجه معکوس دارد.

بر اساس این گزارش، محققانی که در زمینه »درگیری های 
بین المللی« مطالعاتی را انجام می دهند، معموالً »قاطعیت«  
را تمای��ل برای جنگ تعریف می کنند و وقتی رقبا قاطعیت 
ش��ما را برای جنگ مش��اهده کنن��د، امتیازات��ی را واگذار 
می کنن��د اما این در حالی اس��ت که س��یگنال های ترامپ 

تاکنون نتوانسته ایران را متقاعد به واگذاری امتیاز کند.

این روزنام��ه آمریکایی ادامه داد که نش��ان دادن قاطعیت 
یک طرف به طرف مقابل زمانی مؤثر اس��ت که رقیب شما 
متقاعد ش��ود که شما قصد حمله ندارید اما اگر رقبا به این 
باور برس��ند که صرفنظر از هر اقدام��ی که انجام می دهند، 
م��ورد حمله قرار خواهند گرفت، انگیزه چندان زیادی برای 

انجام خواسته های شما نخواهند داشت.

این گزارش ادامه می دهد، اگ��ر قاطعیت باال بعنوان تمایل 
برای جنگ تلقی شود، ممکن است قاطعیت بیش از حد به 
این مفهوم برای رقبا تلقی ش��ود که حتی در صورت پایبند 
بودن به خواسته های طرف مقابل، در هر صورت مورد حمله 
قرار می گیرند و بنابراین گاهی اوقات داشتن قاطعیت بیش 
از ح��د، طرف مقابل را ب��رای حضور در میز مذاکره متقاعد 

نمی کند.

طبق این گزارش،  ای��ران تا زمانیکه اطمینان حاصل نکند 
که هرگونه توافق با آمریکا به صلح پایدار منتهی می ش��ود، 
حاض��ر به پذی��رش محدودیت ها نخواهد ب��ود و با توجه به 
اظهارات جنگ طلبان دولت ترامپ از جمله »جان بولتون« 
مشاور امنیت ملی آمریکا و »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه 

آمریکا، بعید است که ایران به چنین اطمینانی برسد.

این گزارش تاکید کرده اس��ت که اگر مقامات ایرانی آنطور 
به این باور برس��ند که صرفنظر از ه��ر اقدامی مورد حمله 
آمریکا قرار می گیرند، منطقی است که برنامه هسته ای خود 

را حفظ کنند.

اس�تقبال مردم کره  
جنوبی از ترامپ با برپای�ی 

تظاه�رات 
ه��زاران نف��ر از مردم کره جنوبی علیه س��فر ترامپ به 

کشورش��ان تظاهرات برگزار کردند.
خبرگ��زاری یونه��اپ گزارش داد، ه��زاران نفر از مردم 
ک��ره جنوب��ی در اعتراض ب��ه ورود »دونال��د ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمری��کا ب��ه کشورش��ان در »س��ئول« 

تظاه��رات برگ��زار کردن��د.
بر اساس اعالم این رسانه، معترضان در سئول خواستار 

پایان تحریم های بین المللی علیه کره ش��مالی شده و 
نی��ز اعتراض خود ب��ه ورود ترامپ به کشورش��ان را با 
در دس��ت داش��تن گرفتن پالکاردهایی با این مضمون 

نش��ان دادند.
این در حالیس��ت که »دونالد ترامپ« رییس جمهوری 
آمریکا س��اعاتی پیش به منظور دی��داری 2 روزه وارد 

ش��هر س��ئول پایتخت کره جنوبی ش��د.
رییس جمهوری آمریکا قرار است در این سفر با »مون 
جائ��ه این« رئی��س جمهوری ک��ره جنوب��ی درباره از 
س��رگیری مذاکرات میان واشنگتن با کره شمالی بحث 

و گفتگ��و کن��د.
همچنین، وی س��اعاتی پیش در پیام��ی توئیتری ادعا 
ک��رده بود که مایل اس��ت در جریان این س��فر با کیم 

مهر جونگ اون رهبر کره ش��مالی نیز دیدار کند.

بدرقه 
با اشک
 تا عرش
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