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سخنان سخنان ترامپ ارزش پاسخ دادن ندارد
وزیر امور خارجه کشــورمان که برای شرکت در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در نیویورک بسر می برد ،در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ...
سرمقاله

مأموریت ترامپ
ارزیابی ســخنان اخیر ترامپ در جمع اعضای
ســازمان ملــل را نباید صرفــاً در چارچوب یک
همایــش بین المللــی ارزیابی کرد ،چــرا که در
این صورت با مجموعــه اظهاراتی تکراری و نخ
نما شده مواجه می شــویم که پاسخی در همین
چارچوب را طلب می کند بلکه این اظهارات را باید
در کنار برخی رویدادهای دیگر مورد بررسی قرار
داد .تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در سرزمین های
اشــغالی ،اصرار بارزانی بر برگزاری همه پرسی
استقالل ،شــرایط جدید عراق و سوریه در بحث
مبارزه با تروریســم و همچنین صف بندی های
جدیدی که آمریکا در روابط خود با چین و روسیه
تدارک دیــده در واقع بخش هایــی از این پازل
هستند .ضمن این که آمریکا برای جلب نظر برخی
کشورهای عربی نظیر عربستان و امارات نیازمند
اتخاذ موضعی خصمانه در برابر ایران است که در
واقع به نقــش ایران در تغییر معادالت منطقه ای
با محوریت تضعیف داعش ارتباط دارد .همچنین
نباید از نظر دور داشــت که اروپا با وجود رد پایی
که پس از برجام برای ســرمایه گذاری در ایران
پیدا کرده همچنان سیاستی هماهنگ با آمریکا را
دنبال می کند لذا باید پذیرفت که آمریکا به دنبال
پیچیده تر کردن اوضاع در خاورمیانه است .برگ
برنده ی ایران در داســتان برجام پایبندی عملی
به این پیمان بین المللی اســت که در حال حاضر
گزینه ی نظامی را بــه محاق برده و غربی ها را در
برابر آزمونی دشــوار قرار داده است چرا که پیش
بینی غربی ها و امیدواری آنها سرباززدن ایران از
مذاکرات و پشت کردن یک طرفه به برجام بود و
اصرار آمریکا بر نقض روح برجام از ســوی ایران
و تأکید بر بازرســی از مراکز نظامی که خط قرمز
سیاســت خارجی ایران محسوب می شود نیز به
همین مسأله باز می گردد.
تأســیس پایــگاه رســمی آمریکایی ها در
ســرزمین های اشــغالی با هدف تقویت عقبه ی
ارتش اســرائیل در صورت وقوع جنگ در لبنان
و مرزهای سوریه اســت .بی گمان اگر غربی ها
خصوصاً آمریکایی ها در انتخابات آتی ریاســت
جمهوری سوریه به هدف خود نرسند و بشار اسد
همچنان به حفظ روابط خــود با حزب اهلل اصرار
داشــته باشــد احتمال راه اندازی غائله ای دیگر
در ســوریه دور از انتظار نیست خصوصاً این که
گروه های معارض سوری در صدد تغییر استراتژی
خود برای به دســت گرفتن قدرت در این کشور
هستند .به موازات این اقدام بارزانی نیز به دنبال
وارد کردن عــراق به یک چالش داخلی و در واقع
منطقه ای اســت چرا که بحث همه پرسی برای
استقالل کردستان عراق ،سه کشور ترکیه ،ایران
و ســوریه را نیز با این بحران مربوط می سازد و
این ماجرا در صورت برگزاری همه پرســی حتی
اگر به استقالل کردستان نیز منجر نشود دامنه دار
خواهد بود.
نباید از نظر دور داشــت که سیاســت ایران
هراســی که آمریکا با جدیت آن را دنبال می کند
اگرچه از منظر اقتصادی دستاوردهای فراوانی برای
این کشور داشته اما به تقویت هژمونی ایران نیز
به عنوان یک قدرت منطقه ای کمک زیادی کرده
است که ضمن به راه انداختن یک مسابقه تأمین
تســلیحات بین کشورهای منطقه  ،روی مناسبات
برخی کشورهای عربی با ایران تأثیر منفی داشته
اســت از این رو زمانی که منطقه از ســاح های
مخرب انباشته شود از آنجایی که تراکم این همه
سالح در کشورهایی که با اسرائیل مشکل تاریخی
دارند مخاطره آمیز جلوه می کند ،طبیعتاً از ســوی
این کشور اشــغالگر قابل تحمل نیست و هراس
از وقوع جنگی دیگر را بــه اذهان متبادر می کند.
اما کیست که نداند وقوع جنگ فراگیر در منطقه ی
خاورمیانه خصوصاً بین کشورهای صادر کننده ی
نفت ،روی قیمت این ماده خام حیاتی تأثیر خواهد
گذاشــت که خشــنودی اروپایی ها را به دنبال
نخواهد داشــت .اینجاست که آمریکا پیش از هر
اقدامی در این زمینه به دنبال پیدا کردن چند متحد
عربی نفت خیز برای اســرائیل است و عربستان
و امارات در این میان از آمادگی بیشــتری برای
نزدیکــی بیش از پیش به اســرائیل برخوردارند
لذا تراشــیدن دشمن مشترکی به نام ایران برای
عربستان و امارات گامی است که برداشته شده و
آمریکا همچنان روی این طرح کار می کند.
برداشــت مزورانه ی غربی ها این اســت که
ایــران و عربســتان نماینده دو نظام سیاســی
مبتنــی بر ایدئولوژی اســامی اند کــه هر دو با
شــعارهایی معطوف به ارزش هایــی که در طول
تاریخ به محــاق رفته به دنبال بازیابی موقعیت ها
و فرصت های هدر رفته هســتند ،همچنین تحلیل
غربی ها این اســت که ایران و عربستان با توجه
به مقتضیات زمانی با مشکالت جدی برای اجرایی
اد  امه د  ر ستون روبرو
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'سالح اغوای جمعی' دیگر کارآیی ندارد
رایزن نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل در جواب اظهارات ضد ایرانی نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست امسال مجمع عمومی...

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ایران و جهان

نیاز کشور به بیش از  ۲۰۰۰مدرسه
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس ســازمان نوســازی ،توســعه و تجهیز
مدارس کشور گفت :تا پایان برنامه توسعه به بیش از  ۲۰۰۰مدرسه...

روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل:

ادبیات جاهالنه ترامپ در شأن سازمان ملل نبود

ادامه از صفحه یک

برجــام ایجاد یــک تعامل نو در مناســبات
جدید جهانی اســت .تعاملی مبتنی بر مشارکت و
ســازندگی دوجانبه ،میان ما و جهان .ما درهای
تعامل و همکاری را گشــودیم .مــا دهها قرارداد
توسعه با دولتهای توســعه یافته شرق و غرب
بســتیم .متاسفانه برخی خود را از این امکان تازه
محروم کردند .به خود تحریمی دست زدند و حال
با احســاس غبن ،فکر می کنند فریب خورده اند.
در حالیکــه ما نه فریب خوردهایم و نه کســی را
فریب دادهایم.ما سطح برنامه هستهای خود را،
خود تعیین کرده ایم .ما بازدارندگی هســته ای را
نه از سالح هســته ای که از دانش و مهمتر از
آن از مقاومــت ملت خود بدســت آورده ایم.این
هنر و تکنیک ماســت .آنها میخواســتند سالح
نداشــتۀ اتمی را از ایران ،ســلب کنند و البته ما
از ســلب چیزی کــه نداشــتیم و مدعی آن هم
نبودیــم ،ابایی نداشــتیم و نداریــم .نمیتوان
پذیرفت رژیم غاصب صهیونیســتی که با سالح
هســتهایاش منطقه و جهــان را تهدید میکند
و متعهــد به هیچ مقررات و نظــارت بین المللی
نیســت ،ملتهای صلح طلــب را نصیحت کند.
تنها یک لحظه تصور کنید که منطقه خاورمیانه
بدون برجام ،در چه وضعیتی قرار داشــت .تصور
کنیــد اگر در کنار جنگهای داخلی ،تروریســم
تکفیــری ،بحران های انســانی ،و وضعیتهای
پیچیده سیاســی اجتماعی در غرب آســیا ،یک
بحران ســاختگی هســتهای نیز در این منطقه
وجود میداشت؛ چه می شد؟
بــه صراحت اعــام میکنم کــه جمهوری
اســامی ایران اولین کشــوری نخواهد بود که
برجــام را نقض کند ولی در مواجهه با نقض آن
عکس العمل متناسب و قاطع خواهد داشت .اگر
این توافق به دست «نااهالن عرصه سیاست» از
بین برود ،مایه تأســف خواهد بود و دنیا فرصت
بزرگی را از دست خواهد داد؛ اما چنین اقدامی هرگز
قــادر نخواهد بــود جمهوری اســامی ایران را
در مســیر پیشــرفت و تعالی خود متوقف نماید.
دولــت جدیدآمریکا با پیمان شــکنی و نقض
تعهــدات بینالمللی،فقط اعتبــار جهانی خود را
می  شــکند و اعتمــاد دولتها و ملتها نســبت به
هرگونه مذاکره و تعهدات آینده خود را از دســت
می   دهد.
خانمها و آقایان،

جمهــوری اســامی ایران مبتکــر اتحــاد
جهانی بــرای مقابله باخشــونت و افراطیگری
اســت و گفتگو و مذاکــره بر مبنــای برد-برد
را تنها مســیرحل و فصــل بحرانهای جهانی
و منطقهای میداند.
تعمیــق پیوندها باکشــورهای همســایه و
منطقه و افزایش ســطح همکاری با کشورهای
انتخــاب آگاهانه ما اســت و عبور از
دوســت،
ِ
تهدیــدات خطرناک و تحــوالت پیچیده دوران
گذار فعلی جز بــا افزایش تماسها و مراودات و
نهادینه کردن گفتگو از ســوی دولتها و ملتها
امکانپذیر نیست.
ادبیات جاهالنه ،زشت ،کینهتوزانه و مشحون
از اطالعات غلط و اتهامات بی  پایه  ای که از زبان
رئیس جمهــور آمریکا علیه ملت ایــران دیروز
در این مجمع محترم شــنیده شــد ،نــه تنها در
شأن ســازمان ملل نبود بلکه درتقابل باخواسته
امروز ملتها از ایــن اجالس-یعنی اتحاد دولتها
برای مقابله با جنگ وتروریســم -قرار داشــت.
در همیــن جا اعالم میکنــم که توان دفاعی
جمهــوری اســامی ایران ،از جملــه توانمندی
های موشــکی ،تنها جنبه دفاعــی و بازدارندگی
داشــته و برای حفظ صلح و ثبــات در منطقه ،و
جلوگیــری از ماجراجویی بیخردان هدف گذاری
شده اســت .مردم شهرهای مختلف ما در جنگ
تحمیلی هشت ساله قربانی موشک های دوربرد
رژیم صدام بودند و مــا هرگز اجازه تکرار چنین
جاه طلبی های فاجعه بار را نخواهیم داد.
بیثباتــی وخشــونت    ورزی در منطقه ما با
مداخلــه نظامی قدرتهای فرامنطقه   ای تشــدید

شــد؛ همان قدرتهایی که اکنون با هدف مداخله
بیشتر و فروش سالحهای مرگبارشان ایران را به
ایجاد ناامنی متهم میکنند .من به صراحت اعالم
میکنم که مداخله خارجی و تعیین تکلیف برای
مردم منطقه نتیجهای جز تداوم وگسترش بحران
برجای نخواهدگذاشت .بحرانهای سوریه ،یمن
و بحرین راه حــل نظامی ندارند و تنها از طریق
توقــف خشــونت و پذیــرش رای و نظر مردم
پایانپذیر است.
دولت آمریکا باید برای مردم خود توضیح دهد
که چرا با صرف صدها میلیارد دالر از داراییهای
ملت خود و ملتهــای منطقه به جای آنکه به
ثبــات و امنیت کمک کند موجــب قتل و فقر و
ویرانی و رشد تروریسم و افراطیگری شده است.
خانمها ،آقایان؛
اقتصــاد ایران در چهار ســال اخیر به خوبی
نشــان داد که از ظرفیتهای کم نظیر رشــد و
توسعه برخوردار است.
تحریم هــای اقتصادی نه تنهــا مایه توقف
ایران نشــد  ،بلکه عزم ملی را بــر تقویت تولید
ملی راســخ تر کرد .دســتیابی به باالترین نرخ
رشــد جهانی در سال گذشــته نیز نشان داد که
اقتصــاد ایران می تواند با پتانســیل رشــد یک
تریلیــون دالری در بیســت ســال پیــش رو،
امیدبخش تریــن اقتصاد نوظهور جهان شــود.
سیاســت راهبردی مــا برای تحقق این رشــد
پایدار و متوازن ،تعامل گســترده با جهان است.
باور ما این اســت که توســعه و امنیت ،دســت
در دســت هم ارتقاء می یابد و منافع مشــترک ،
می تواند ضامن امنیت منطقه ای و جهانی شود.

پاسخ ایران به سخنان 'فریبکارانه' نتانیاهو:

'سالح اغوای جمعی' دیگر کارآیی ندارد

رایزن نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل
در جواب اظهارات ضد ایرانی نتانیاهو نخست
وزیر رژیم صهیونیســتی در نشســت امسال
مجمع عمومی ســازمان ملل ،نمایندگی ایران
ســخنان وی را منافقانه و فریبکارانه خواند و
ضمن رد اتهامات مذکور ،گفت کافر همه را به
کیش خود پندارد.
به گــزارش ایرنا ،حســین ملکــی ،رایزن
نمایندگــی دائم ایران در ســازمان ملل گفت:
نماینــده رژیم صهیونیســتی تــاش کرد با
عوامفریبی ،سیاستها و رفتار دهشتناک خود
را پنهان کند؛ غافل از اینکه ماهیت این رژیم
که بر اشــغالگری ،تجاوز ،سرکوب و خشونت
و ترور بنا شــده اســت ،به هیچ وجه با متهم
ساختن دیگران قابل پنهان کردن نیست؛ چون
در عصر اطالعات« ،سالح اغوای جمعی» آنها
معــاون عمرانی وزیر آمــوزش و پرورش و
رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشــور گفت :تا پایان برنامه توسعه به بیش از
 ۲۰۰۰مدرسه در کشور نیاز است.
به گزارش ایســنا ،محمدتقی نظرپور صبح
دیــروز در دیدار با نماینده ولیفقیه در اســتان
زنجان ،اظهار کرد :برای توســعه کشــور باید
فضای آموزشی فراهم شــود و این نخستین و
موثرترین گام است.
وی افزود :برای اینکه افرادی چون شــهید
شــهریاری را که به نیکی یاد میکنیم ،تربیت
کنیم باید بستر آموزشی را فراهم کنیم .همچنین
باید توجه داشــت کــه برای رشــد و پرورش
نخبگان باید بستر الزم فراهم شود.
وی افزود :فضای آموزشــی و معلمان پا به

دیگر کارآیی خود را از دست داده است.
وی افــزود :به جــای دروغ پراکنی ،متهم
ســاختن دیگران و تالش بــرای فریب افکار
عمومــی ،وی باید برای مجمع عمومی توضیح
می داد که چرا در طــول عمر کوتاه خود ،این
رژیم بدون اســتثناء به کلیه همســایگان خود
تجــاوز کرده و با بــه راه انداختن بیش از 15
جنگ ،حتی به کشورهای خارج از این منطقه
نیز حمله کرده است.
ملکی اضافــه کرد :وی باید توضیح می داد
چرا از اجرای دههــا قطعنامه مجمع عمومی و
حدود  100قطعنامه شورای امنیت و نیز تعداد
زیادی از قطعنامه های دیگر نهادهای سازمان
ملل ـ که خود وی نیز به آنها اشاره و به خاطر
تصویب آنها ،این نهادها را مورد شــماتت قرار
داد ـ سر باز می زند.
نماینــده کشــورمان همچنیــن ادامه داد:
نماینده رژیم صهیونیستی باید توضیح می داد
که این رژیم به عنوان نماد اصلی تروریســم
دولتی ،چرا به اقدامات تروریستی خود ،از جمله
حمایــت نظامی و تســلیحاتی از داعش ادامه
می دهد.
وی افــزود :نماینده رژیم صهیونیســتی از
«توانمندی ویژه» رژیم خود سخن گفت .حتم ًا

این رژیم دارای توانمندی ویژه است؛ توانمندی
ویــژه در ارتــکاب کلیه جنایات بیــن المللی
(شامل نسل کشی ،تجاوز ،جنایت علیه بشریت
و جنایــت جنگی)؛ توانمندی ویــژه در تجاوز
و اشــغالگری؛ توانمندی ویژه در ســبوعیت و
وحشــیگری؛ توانمندی ویژه در کشتن زنان
بی دفاع و کودکان معصوم؛ توانمندی ویژه در
تخریب خانه ها و انهدام مدارس و بیمارستان ها؛
و توانایــی ویــژه در حمایــت از تروریســم.
وی گفت :نماینده رژیم صهیونیســتی ادعا
کرد که جان بسیاری از مردم را در برخی نقاط
جهان نجات داده اســت ،اما وی توضیح نداد
که چــرا این رژیم کماکان جان فلســطینیان
را می گیرد؛ به ضرب و شــتم و بازداشــت و
زندانی کردن هزاران فلســطینی دست میزند
و غیرانســانیترین محاصره را علیه میلیونها
نفر در نوار غــزه تحمیل میکند .آیا واقعا وی
فکر می کند می تواند دســتان خون آلود خود
را با پوشیدن دستکش ســفید مخفی کند .آیا
وی واقعا بر این باور اســت که جهان قتل عام
صبرا و شتیال را که طی آن رژیم صهیونیستی
نزدیک به هزار غیرنظامی فلسطینی و لبنانی را
در کمتر از دو روز به کام مرگ کشید ،فراموش
کرده است.

ایــران با برخورداری از بزرگترین ذخائر گاز و
نفت در جهان ،آمادگی دارد که در یک همکاری
بلندمدت ،به امنیــت انرژی جهانی کمک کند و
با ســرمایه گذاری مشــترک در زیرساخت های
حمــل و نقل دریایی ،ریلــی و جادهای ،ظرفیت
کریدورهای ترانزیت بین المللی را ارتقاء بخشد.
تقویت زیرســاختهای اقتصادی در حوزه های
گاز رسانی ،شــبکههای برق ،و ارتباطات ریلی و
جــاده ای  ،امکان تولید ارزان با دسترســی به
بازار بزرگ ملی و منطقه ای را برای پروژه های
متنوع صنعتی فراهم کرده است .اینک با فراهم
آمدن فضای حقوقی مســاعد ،هیأت های متعدد
ســرمایه گذاران خارجی به ایران گسیل شده اند
که به امضای روزافزون قراردادهای بزرگ سرمایه
گذاری مشــترک و تأمین مالــی در حوزه های
مختلف منجر شده است.
سیاســت دولت در ایران بر آن اســت که با
بهبود مســتمر فضای کســب و کار  ،حمایت از
حقــوق مالکیت فکــری ،اصالح مــداوم قواعد
حکمرانی شــرکتها و مبارزه جدی با پولشویی،
فضــای حقوقی مســاعد برای ســرمایهگذاری
در شــرکتهای دانــش بنیــان و حــوزه های
مختلــف فنــی و اقتصــادی را بیــش از پیش
فراهم نماید.
عــزم ملت ایران بر ســاختن ایرانــی آزاد و
پیشرو ،و مشــارکت در توســعه منطقهای امن
و آرام ،بــر مبنــای اخالق و احتــرام به حقوق
بین الملل جدی است و در این راه  ،از مشارکت
و همــکاری همه ســرمایه گــذاران و صاحبان
اندیشــه و ابتــکار در سراســر جهان اســتقبال
می کند .من در این جایگاه جهانی  ،به سخنگویی
از ملت مهمان نــواز ایران ،از همه آنها که صلح
و امنیت و پیشــرفت را در ســایه مشــارکت و
همکاری ملتها جســتجو می کنند ،برای ســفر
بــه ایــران و مشــارکت در این آینــده پرامید،
دعوت میکنم.
خانمها ،آقایان
ما میتوانیــم با باور به تصمیم چهار ســال
قبل خــود در این مجمع عمومــی ،برای ایجاد
جهانی عــاری از خشــونت و افــراط ،گفتمان
تحمیــل ،یکجانبه گرایی ،ارعــاب و جنگ را به
منطــق گفتگو ،همافزایی و صلح تبدیل کنیم؛ تا
صدای اعتدال ،تنها صدای غالب در جهان باشد.
از توجه شما متشکرم.
رایزن نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان
ملل گفت :نماینده رژیم صهیونیستی همچنان
باید توضیــح می داد که چرا علیرغم داشــتن
پیشرفته ترین انواع ســاحهای متعارف ،این
رژیم به داشــتن تمامی انواع سالحهای کشتار
جمعی ،شامل سالحهای شیمیایی ،بیولوژیک
و هســتهای ادامه می دهد و حاضر نیســت به
عضویت هیــچ یک از معاهدات منع ســاح
کشــتار جمعی ،بویژه ان پی تــی در آید؛ چرا
فعالیت و تأسیســات هســتهای خود را تحت
پادمان آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی قرار
نمیدهــد؛ و چرا کماکان مخالف ایجاد منطقه
عاری از تسلیحات هستهای در خاورمیانه است
در حالی که جامعه جهانی مکررا ً خواســتار آن
شــده و مجمع عمومی نیز ظرف چهل ســال
گذشــته ،با اجماع قطعنامه های متعددی را در
این باره تصویب کرده است.
نماینده کشــورمان همچنیــن گفت :یکی
دیگر از ســواالتی که انتظار می رفت نماینده
رژیم صهیونیستی پاسخ دهد این است که چرا
این رژیم به عنوان تنها دارنده سالح هستهای
در منطقه که خود را پشــت دکترین ریاکارانه
«ابهام استراتژیک» مخفی کرده است ،جهان
را در     باره منع اشاعه هستهای موعظه می کند
و برنامه هســتهای ایران که ماهیت صلح آمیز
آن کرارا ً توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی،
حتی پس از اجرای برجام تایید شــده است را
خطرناک توصیف می کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

نیاز کشور به بیش از  ۲۰۰۰مدرسه

پای هم موضوع خاصی را به دانشآموزان انتقال
میدهنــد و تاثیر فضای آموزشــی بر تحصیل
دانشآموزان محرز است.
نظرپور خاطرنشــان کرد ۲۰ :درصد فضاها
توســط خیرین احداث میشود و  ۵۰۰۰کالس
درس برای مهر آماده میشود که  ۵۰درصد آن
با مشارکت خیرین یا توسط خود افراد تهیه شده
اســت و اگر بتوان تعامل ســازنده و خوب را با
خیرین داشته باشیم مشکل ساخت مدارس حل
میشود.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش یادآور

شــد :در سال تحصیلی جدید  ۱۲میلیون و ۷۰۰
هزار دانشآموز در مدارس مشــغول به تحصیل
میشــوند که این آمار در پایان برنامه توسعه به
 ۱۴میلیون میرسد.
وی ادامه داد :برای تامین فضای آموزشــی
بــرای این تعداد دانشآموز در ســالهای آینده
 ۲۶۰۰کالس درس نیاز است.
وی بر حمایت نماینده ولیفقیه بر همکاری
خیریــن تاکید کــرد و افزود :طــی دیدارهای
مختلــف با ائمه جماعت نیز خواســتار تعامل و
ترویج این فرهنگ در جامعه هســتیم .در حال

حاضر جامعه خیرین کشــور در  ۲۰سالگی خود
قرار دارد و این مجمع از جمله پیشگامان عرصه
خیریه است.
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ظریف:

سخنان سخنان ترامپ ارزش پاسخ دادن
ندارد

وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست ساالنه
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک بسر می برد ،در
واکنش به ســخنرانی دونالد ترامپ رئیــس جمهوری آمریکا در
این نشســت اظهار داشت :ســخنان وی بویژه آنجا که به ملت
بزرگ ایران اشــاره داشت چنان سخیف ،شعاری و بی محتوا بود
که ارزش پاسخ ندارد.
به گــزارش ایرنا؛ دکتر محمد جواد ظریــف همچنین اظهار
داشــت :ســخنان وقیحانه و جاهالنه رئیس جمهوری آمریکا و
نادیده انگاشــتن واقعیات جمهوری اســامی ایران در سیاست
داخلی و خارجی و مبارزه با تروریســم عمق بی اطالعی و رفتار
و گفتار عوام فریبانه ایشان را نشان می دهد که در کنار واقعیاتی
همچون حمایــت دولت آمریکا از رژیم جنایتکار صهیونیســتی
و رژیم هــای دیکتاتــوری منطقه و ایجــاد و تقویت گروههای
تروریســتی حاصلی جز انزوا و بی اعتباری هر چه بیشــتر دولت
آمریکا نزد جهانیان نخواهد داشت.
اد  امه از ستون روبرو

کــردن ایده  های خود مواجه اند امــا برای نفوذ در
کشورهای اسالمی و عربی ســاالنه میلیاردها دالر
خرج می کنند .غربی ها بر این باور هستند که ثروت
دو کشور ایران و عربستان می تواند پشتوانه ی قابل
اعتنایی برای جنگی فرسایشــی باشــد .جنگی که
بازار فروش اسلحه را گرم می کند ،به مهاجرت های
ناگزیر دامن می زند ،زمینه های موجود برای سرمایه
گذاری روی زیر ساخت های اقتصادی را به حاشیه
می راند و از ســرعت رشــد اقتصادی هر دو کشور
که به دنبال رهایی از اقتصاد تک محصولی هســتند
می کاهد .تنها مشــکلی که غربی هــا در این میان
دارند چگونگی مهندســی جنگ در منطقه ی نفت
خیز خاورمیانه اســت زیرا اگر دول قدرتمند بتوانند
با اســتفاده از اهرم سازمان های بین المللی ،جنگ
را به گونه ای اداره کنند که نفت گران نشود ،پیروز
این میدان خواهند بــود .زیرا نبردهای ایدئولوژیک
حتی اگر صد ســال هم طول بکشــد جز کینه های
تاریخی و عمیق تر شدن فاصله ها نتیجه ای نخواهد
داشت و تجربه ی  8ســال جنگ ثابت کرده است
که غربی ها نخواهند گذاشت هیچ کدام از دو طرف
پیروز چنین جنگی باشند .جنگ های ایدئولوژیک نیز
مانند جنگ های نیابتی هدفی جز عقب نگه داشــتن
کشــورهای خاورمیانه از قافله رشد و توسعه دنبال
نمی کنند.
در این واقعیت که ترامــپ از تعادل روانی الزم
برخوردار نیســت شکی وجود ندارد اما این شخص
نیز مانند دیوانگان دیگری نظیــر صدام ،قذافی و
کوتوله هایی که ظرف پنجاه سال گذشته در عرصه
بین المللی و منطقه ظهور و بروز داشــته اند توسط
عده ای کــه از اعضای قدرت ســایه در عرصه ی
جهانی هستند اداره می شوند به طوری که می توان
گفت ترامپ را اساسا برای چنین ماموریتی آورده اند.
مأموریت ترامــپ عصبانی کردن ایران ،روشــن
کــردن آتش جنگی قابل کنتــرل در خاورمیانه ،به
راه انداختن جنبش های اســتقالل طلبانه و در واقع
تجزیه طلبانه در کشورهایی که با تنوع قومی روبرو
هســتند و همچنین گرم نگه داشتن بازار اسلحه و
دامن زدن به نبردهای ایدئولوژیک نافرجام است که
بر اساس آن عده ای نظیر گروه تروریستی داعش
متوهمانه خون مسلمانان را می ریزند.
اروپایی ها خودشــان در این زمینه تجربه های
تلخی دارند .نبرد پروتســتان ها با کاتولیک ها ،نبرد
کلیســا با مجامع علمی و جنگ های نافرجامی که به
نام دین و دفاع از مذهــب در اروپا صورت گرفت
و زمینه ســاز کشتارهای فراوان شــد اما به جایی
نرســید به طوری کــه اروپایی ها اکنــون به خود
آمده اند و با وجود تــداوم اختالف نظرهای مذهبی
و دینی که امری اجتناب ناپذیر اســت ،دیگر تحت
چنین عنوانــی با یکدیگر نمی جنگنــد و خود را به
هالکت نمی اندازند .هم اکنون کلیساهای مربوط به
کاتولیک ها و پروتســتان ها در بسیاری از شهرهای
اروپا به محل بازدید جهانگردان تبدیل شده و سود
آن نیز به جیب همه ی آنها می رود .اما در خاورمیانه
داعش را وادار کرده اند که آثار باســتانی را ویران
کنند و اشــیاء تاریخی را به یغما ببرند و عوامل خود
را گماشته اند تا بنا را بر نفی هر چه مربوط به عهد
باســتان و تمدن های کهن است بگذارند و هویت
ملی کشورها را از آنها بگیرند.
اینجاســت که باید گفت هنر سران کشورهای
اسالمی خصوصاً در منطقه ی خاورمیانه ی نفت خیز
باید این باشــد که اجازه ندهنــد ترامپ مأموریت
خــود را با موفقیت به پایان برســاند .از این رو به
نظر می رسد که کشورهای خاورمیانه دو راه بیشتر
ندارند یکی این که با محوریت منافع مشــترک به
گونه ای همگرایــی منطقه ای تن بدهند و با ترمیم
و اصالح روابط خود راه های نفوذ بیگانگان را ببندند
و راه دیگر این است که هر کشور با توجه به منافع
ملــی خود عمل کند و مردم خود را از جنگ و تبعات
آن دور نگــه دارد که البتــه دورنمای هر دو راه حل
چندان روشن نیست زیرا کسانی که از این دعوای
خودساخته سود می برند بیکار نخواهند نشست .تا
چه شود!

