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 آموزش و پرورش سیاست زده شده است
ی��ک عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس خطاب به وزی��ر آموزش و پروش گفت: 
آموزش و پرورش آنقدر سیاس��ت زده ش��ده که از اهداف اصلی خود دور ش��ده 

است.
مسعود رضایی در جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی خطاب به وزیر آموزش 

و پرورش گفت: اکنون که وزارت آموزش و پرورش پس از چند ماه بدون وزیر از 
خواب زمس��تانی بیدار شده اس��ت، آیا می دانید که معلمان در بدترن شرایط زندگی 

به س��ر می برند؟  آنها با کرختی و بی میلی و بیماری روحی س��رکالس حاضر می شوند. 
آیا می دانید پس از چند رو از باز ش��دن مدارس دانش آموزان بس��یاری هنوز ثبت نام 
نکرده اند؟ تکلیف لباس های فرم و س��رویس بس��یاری از مدارس در کالن شهرها حتی با 
وجود تامین هزینه توسط والدین تعیین نشده است و این ضعف مدیریتی است. آموزش 

و پرورش سیاست زده شده و از هدف خود دور شده است.  ایسنا 

غربی ها منجر به آتش افروزی شده اند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: یکی از محورهای سخنرانی رئیس 
جمهور در سازمان ملل، امنیت منطقه است چرا که غربی ها منجر به ناامنی در 
منطقه ما شده اند. سید حسین نقوی حسینی ، گفت: اروپایی ها وعده های پوچ 
زی��ادی دادند اما در تصمیم گیری در برابر آمریکا، ناتوانی خود را نش��ان دادند 

و قطعاً رئیس جمهور نقدهایی در مورد عملکرد آنها خواهد داش��ت.اخیراً آمریکا 
مجدد بانک مرکزی را تحریم کرد که این اقدام نشان دهنده اوج استیصال آنها از به 

نتیجه نرسیدن تحریم و فشار بر ایران است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس  اظهار داش��ت: غربی ها به ویژه آمریکا با مداخله گری های خودش��ان 
منجر به ناامنی و آتش افروزی در منطقه ش��ده اند. نقوی حس��ینی بیان کرد: پیشنهاد 
ابداع��ی رئیس جمهور مبنی بر ایج��اد صلح در تنگه هرمز و خلیج فارس هم قطعا یکی 

دیگر از مسائل مهمی است که در سخنرانی وی مطرح خواهد شد.  مهر

هزینه سنگین بر دوش مجلس و نظام
حمید رضا حاجی بابایی گفت: تش��کیل وزارت بازرگانی هزینه س��نگینی بر دوش 
مجلس و نظام گذاشت. حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: 
تخلف آش��کار مجلس در تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از قانون ، سیاست های 

کلی و آئین نامه های داخلی کامال محرز و غیرقابل انکار اس��ت. وی  اظهار داش��ت: 
فارغ از بحث موافقت و مخالفت با تش��کیل وزارت بازرگانی، در مجلس تخلف آشکاری 

صورت گرفت که متاس��فانه تحت هیچ ش��رایطی ریاس��ت مجلس این تخلف از قانون  را 
نپذیرفت و حضور اینجانب در جایگاه هیات رئیسه نه به خاطر مخالفت بلکه برای جلوگیری 
از تخلف آش��کار رئیس مجلس بود.  رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی خاطر نشان کرد: 
از مس��تندات وادله دیگر این مغایرت قانونی در تصوی��ب وزارت بازرگانی  تصریح ، بند16 

سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، همچنین، اصل 75 قانون اساسی است.  فارس

نش�انه  واضح ترین  ترام�پ،  انتخاب 
افول سیاست آمریکا است.

در عرصه ی سیاس��ی نی��ز اقتدار آمری��کا افول کرده 
ک��ه انتخاب ف��ردی با مختصات آق��ای دونالد ترامپ، 
واضح ترین و بهترین نشانه برای افول سیاست آمریکا 
است. سپرده شدن سرنوشت بیش از ۳۰۰ میلیون نفر 
جمعیت آمریکا به دس��ت فردی ک��ه در مورد تعادل 
فک��ری و روان��ی و اخالق��ی او ابهام��ات و تردیدهای 
جدی وجود دارد، دلیل آش��کاری بر افول سیاس��ی و 
اخالقی آمریکا اس��ت.در زمینه ی اجتماعی نیز آمریکا 
گرفتار مش��کالت عدیده ای از جمل��ه آمار باالی قتل 
و جنایت، گرس��نگی، اعتیاد و خش��ونت است که در 
چنین شرایطی، رئیس جمهور آمریکا بظاهر برای ملت 
ایران دلس��وزی و آرزوی خوشبختی آنها را میکند اما 
باید به او گفت بروید اگر میتوانید مش��کالت خودتان 
را حل کنید.این موارد گوشه ای از واقعیات اجتماعی، 
سیاس��ی و اقتصادی دولتی است که برای ملت ایران 
شاخ وشانه میکش��د.البته ما مشکالت اقتصادی داریم 
و مس��ئوالن هم در حد توان خود ب��ه دنبال حل این 
مش��کالت هس��تند، اما موضوع مهم این اس��ت که با 
وجود مش��کالت اقتصادی، بن بست نداریم. مشکالت 
کش��ور، هر ی��ک دارای عل��ل مختلفی اس��ت اما این 
مش��کالت موجب بن بست در کشور نش��ده اند و بلکه 

بعکس، ما در حال پیشرفت هستیم.

سخنرانی رهبر انقالب در مراسم سی امین سالگرد 
رحلت امام خمینی )رحمه اهلل(
14خرداد 1398

مخاطب شمایید

س��خنرانی رئی��س جمه��ور آمری��کا در مجمع 
عمومی سازمان ملل تبلوری بود از خودشیفتگی 
یک رئیس جمهور و نادیده گرفتن واقعیت های 

موجود جهان.
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز س��ه 
ش��نبه دوم مهرماه به عنوان س��ومین سخنران 
در پش��ت تریبون س��ازمان ملل حاضر شد و به 
ایراد س��خنرانی پرداخت. وی این س��خنرانی را 
با حمل��ه به »جهانی گرای��ی« و تمجید از ملی 

گرایی آغاز کرد.  
تاکید بر مخالفت بر جهانی گرایی

ترامپ در آغاز س��خنرانی خ��ود گفت: من این 
افتخ��ار را دارم ک��ه به عن��وان رئیس جمهوری 
کش��وری صحبت کنم ک��ه آزادی و اس��تقالل 
را بیش از همه کش��ورها ارج می نهد، کش��وری 
که قوی ترین کش��ور دنیاست و پس از بازسازی 
ارتش خ��ود، اکنون دارای قویترین ارتش جهان 
اس��ت ولی امیدوارم که هرگ��ز از نیروی نظامی 

خود علیه کشور دیگری استفاده نکند.
رئی��س جمهوری آمریکا س��پس تاکید کرد که 
»دنیای آزاد باید به هویت ملی کش��ورها احترام 
بگذارد« و بر همین اس��اس گفت که رهبران به 
تعبی��ر او »خردمند« جهان هم��واره رفاه مردم 

خود را در اولویت قرار می دهند.
او همچنی��ن ب��ر ملی گرایی و وطن دوس��تی به 
عنوان ارزش های مثبت آینده اشاره کرد و ضمن 
انتقاد از حامیان جهانی س��ازی، به موفقیت های 
اقتصادی دولتش اش��اره کرد و یادآور ش��د که 
بیکاری در آمریکا به پایین ترین سطح در تاریخ 
رس��یده و این کش��ور در آس��تانه بدل شدن به 
بزرگ تری��ن تولیدکننده نف��ت و گاز جهان قرار 

دارد.
رئی��س جمه��ور آمریکا در حال��ی از یک جانبه 
گرایی و ملی گرای��ی تعریف و بر آن تاکید کرد 
که رهبران س��ایر کش��ورهای جه��ان از جمله 
کش��ورهای اروپایی به عن��وان متحدان قدیمی 
آمری��کا، همواره بر جهان��ی گرایی و لزوم مقابله 

با یکجانبه گرایی تاکید دارند.
نکته قابل توجه س��خنان ترامپ اس��تفاده او از 
 globalization به ج��ای globalism لفظ
بود. در واق��ع او از لفظ »جهان گرایی« به جای 
»جهانی ش��دن« اس��تفاده کرد که شاید به این 
خاطر باش��د خود را در مقابل »جهانی شدن«ی 

که از مظاهر لیبرالیسم است قرار ندهد.
ترامپ در حالی از پیش��رفت اقتصادی کشورش 
تعری��ف و تمجید ک��رده و آن را به رخ جهانیان 
کش��یده ک��ه فق��ط در یک م��ورد اق��دام او در 
وضع تعرفه ۲5 درصدی ب��رای واردات فوالد از 
کش��ورهای مختلف، وضعیت بغرنج��ی را برای 
صنع��ت فوالد ایاالت متحده رقم زده و در هفته 
های اخی��ر خبرهایی در خص��وص تعدیل نیرو 
از س��وی تولید کننده های ف��والد در آمریکا و 
همچنین افت ش��اخص س��هام این ش��رکت ها 

منتشر شده است.  
عالوه بر آن ه��ر روزه خبرهای متعددی درباره 
فق��ر موجود در آمریکا منتش��ر می ش��ود و در 
همی��ن رابط��ه اخی��را »برن��ی س��اندرز« نامزد 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمریکا و س��ناتور 
دموکرات این کشور در حساب کاربری خود در 
توئیتر ب��ه وضعیت ناگوار فقر در آمریکا اش��اره 
کرده اس��ت. س��اندرز در اظهار نظ��ر خود گفته 
اس��ت که آمری��کا ثروتمندترین کش��ور در کره 
زمین اس��ت،  اما ما چهل میلی��ون فقیر داریم، 
۳۴ میلیون آمریکایی فاقد بیمه سالمت هستند 
و نیم��ی از مردم ب��ه خاطر حق��وق پایین قادر 
به برآورده کردن تعهدهای مالی نیس��تند و در 
ص��ورت ب��روز بحران های مالی ی��ا بیکاری پس 

اندازی ندارند.
دفاع از جنگ تجاری 

ترامپ در ادامه به س��راغ چین رفته و به تشریح 
سیاست های خود در قبال این کشور پرداخت و 
گفت: در سال ۲۰۰1 چین وارد سازمان تجارت 
جهانی شد تا به زعم رهبران آن زمان ما اقتصاد 
خود را باز کند و یارانه ها را حذف کند ولی چین 
به وعده ه��ای خود عمل نکرد و ب��ا بی احترامی 
به ح��ق تالیف، تعرفه ه��ای وارداتی جدیدی در 

حمایت از کاالهای تولیدی خود وضع کرد.
او افزود ک��ه مقاومت چی��ن در برابر اصالحات 
اقتص��ادی که وعده داده ب��ود در عمل منجر به 
از می��ان رفتن 6۰ هزار کارخانه آمریکایی ش��د 
ولی ما همچنان بیش از 1۰ س��ال و تحت سایه 
ایدئولوژی جهانی س��ازی خلف وع��ده چین را 
تحمی��ل کردیم ولی اکنون توجه به منافع مردم 

آمریکا در اولویت اول دولت قرار گرفته است.
رئی��س جمهوری آمریکا اظهار داش��ت: »من با 
وض��ع تعرفه ه��ای بر 5۰۰ میلی��ارد دالر کاالی 
چینی میلیاردها دالر وارد خزانه آمریکا کردم.«

با ای��ن وجود او ابراز امیدواری کرد که بتواند به 
یک توافق تجاری خوب با چین برسد که ضامن 

منافع مردم آمریکا باشد.
ترامپ در حالی از کش��ورهای دیگر برای کمک 

به آمریکا در قبال ایران درخواس��ت کمک کرده 
که خود وی توافقی را که اعضای دائم ش��ورای 
امنیت به اضافه آلمان برای رسیدن به آن ماه ها 
مذاکره کرده بودند و به تائید شورای امنیت نیز 

رسیده بود، نقض کرد
ترامپ در این سخنرانی در حالی از اقدامات خود 
علیه چین دفاع کرد که روزنامه نیویورک تایمز 
در گزارشی نوشته به رغم ادعاهای ترامپ، جنگ 
تجاری او با چین برای شرکت ها و کارخانه های 

آمریکا تبعات منفی به دنبال داشته است.
کریس روپکی، از اقتصاددانان برجس��ته »بانک 
  )MUFG Union Bank( »اتحادیه موف��گ
آمری��کا نی��ز در یادداش��تی اعالم ک��رد: جنگ 
تج��اری آمریکا با دنیا س��وراخ بزرگی در اعتماد 
تولیدکنن��دگان ایجاد کرده اس��ت. بخش تولید 
رس��ماً افت کرده و افزای��ش تعرفه های چین و 
کاهش صادرات آمریکا واقعاً آسیب زننده است.

ای���ران؛ تک���رار ادعاهای قدیم���ی و تمایل 
برای ایجاد رابطه 

ترامپ در ادامه به س��راغ ایران آمد و س��خنان 
خ��ود این رابط��ه را با تکرار ادع��ای قدیمی اما 
اثبات نش��ده علیه ایران در خصوص تروریسم و 

حمایت از جریان مقاومت آغاز کرد.  
رئیس جمهوری آمریکا سپس به انتقاد از توافق 
هس��ته ای قدرت های جهان ب��ا ایران پرداخت و 
گفت که این توافق عدم دستیابی ایران به سالح 
هس��ته ای را تضمی��ن نمی کرد و بازرس��ی های 
منظ��م و بلندمدت را از تاسیس��ات این کش��ور 
برقرار نمی ک��رد، در عین حال دی��ر یا زود این 

توافق منقضی می شد.
رئی��س جمه��وری آمری��کا هدف کش��ورش را 
برقراری صلح و آرامش در جهان عنوان و تاکید 
کرد که هدفش وارد شدن به هیچ جنگ  ناتمام 

و فرسایشی نیست.
رئیس جمه��وری ای��االت متحده  تاکی��د کرد: 
»آمریکا آماده دوس��تی با دیگر کشورهاست. ما 
اعتقادی به دشمن ابدی نداریم و دنبال شریک 
هس��تیم. هر کسی می تواند جنگ را شروع کند 
ولی افراد شجاع می توانند صلح انتخاب کنند«.

رئی��س جمهوری آمری��کا همچنی��ن از تمامی 
دولت های جهان خواس��ت تا برای مقابله با رویه 
جاری حکومت ایران به کشورش کمک کنند.  

ترامپ در حالی از کش��ورهای دیگر برای کمک 
به آمریکا در قبال ایران درخواس��ت کمک کرده 
که خود وی توافقی را که اعضای دائم ش��ورای 
امنیت به اضافه آلمان برای رسیدن به آن ماه ها 
مذاکره کرده بودند و به تائید شورای امنیت نیز 

رسیده بود، نقض کرد.  
عالوه بر آن ترامپ در س��ال های گذشته عالوه 
ب��ر برجام از توافق های بین المللی مهم دیگری 

نیز خارج شده است.  
در خص��وص س��خنان ترام��پ در م��ورد ایران، 
پروفسور »ش��یرین هانتر« استاد دانشگاه جورج 
تاون آمری��کا در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: 
حرف تازه ای در اظهارات ترامپ نبود. وی همان 
مواضع شناخته ش��ده خود را تکرار کرد. ازجمله 
وی ب��ار دیگر مخالفت خود را ب��ا جهانی گرایی 
)Globalism( تکرار ک��رد. در مورد ایران هم 
او همان اتهام قبل��ی را تکرار کرد اما اینبار آنها 
را با چاش��نی دلسوزی برای مردم ایران مخلوط 
کرد. حرف او که آمریکا با هیچ کشوری دشمنی 
ابدی ندارد جالب است. اما این نشانه آن نیست 
که ترامپ به آس��انی راه آشتی با ایران را خواهد 

پیمود.

بلکه آش��تی وی بس��تگی به این دارد که ایران 
بس��یاری از مواضع اصلی خود را درباره مس��ئله 
خاورمیانه تغییر دهد. این به آن معنی است که 
آمادگی ایران برای س��ازش با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس ب��رای ترامپ کافی نخواهد بود. هر 
سازشی باید مسئله مربوط به شامات و اسرائیل 

را نیز شامل شود.
طالبان و کره شمالی 

ترامپ در ادامه ضمن تاکید دوباره بر این امر که 
دولتش زیر بار هیچ توافق بدی نخواهد رفت، از 
ابت��کار صلح آمیز آمریکا در قبال کره ش��مالی و 
طالبان یاد کرد و ضمن انتقاد از خلف وعده این 
گروه از کره ش��مالی خواست تا به تعهد خود در 

قبال خلع سالح هسته ای پایبند بماند.
ترامپ گفت:  هدف آمریکا صلح و آرامش اس��ت 
و نمی خواهیم وارد جنگ های بی پایان بش��ویم. 
دولت م��ن در حال پیگیری برای آینده بهتر در 
افغانس��تان است ولی متاس��فانه طالبان تصمیم 

گرفتند که دست به حمالت وحشیانه بزنند«.
وی اظهار داش��ت: »ما هرگ��ز از تالش خودمان 
برای محق��ق کردن صلح دس��ت ب��ر نخواهیم 
داش��ت. ما برای تضمین فرصت ها و بهره برداری 

از منابع در این منطقه ایستاده ایم«.
ترام��پ در حال��ی در خص��وص کره ش��مالی و 
طالبان و مذاکرات انجام ش��ده با آنها حق را به 
امریکا داده که روندهای طی ش��ده در خصوص 
مذاکرات انجام ش��ده میان واشنگتن با طالبان و 
کره ش��مالی نش��ان می دهد که در هر دو مورد 
ایاالت متحده متهم به خلف وعده شده است.  

برای مثال در خصوص کره ش��مالی، کیم جون 
اون، رهب��ر این کش��ور  در دیدار از روس��یه به 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روس��یه گفت 
که آمری��کا در مذاک��رات قبل��ی صادقانه رفتار 

نکرده است.
رهبر کره شمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا را متهم کرد که در جریان نشس��ت اخیر 
در ویتن��ام، موضع��ی یک جانب��ه و غیرصادقانه 

داشته است.  
ادامه دخالت در امور سایر کشورها 

هر چند ترامپ در صحبت های خود تالش کرد 
تا خود را فردی حامی دموکراس��ی نش��ان دهد 
اما گویا دخالت در امور س��ایر کش��ورها در ژن 
مقامات آمریکایی است و ترامپ نیز از این قاعده 

مستثنی نیست.  
در همین رابطه، ترامپ در سخنرانی روز گذشته 
خود ضمن انتقاد از رویه حکومت های  آمریکای 
جنوب��ی به وی��ژه کوب��ا، ونزوئ��ال و نیکاراگوئه، 
آنه��ا را مته��م به نق��ض ح��ق آزادی و زندگی 
ش��رافتمندانه مردم کرد و بر ادامه تالش دولت 
آمری��کا برای تغییر رویه ای��ن حکومت ها تاکید 
نمود و گفت که وضعیت این کش��ورها به بحران 
مهاجرت غیرقانونی ب��ه آمریکا دامن زده، امری 
که هم مهاجران را در طول مس��یر با انواع سوء 
اس��تفاده ها مواجه ساخته و هم امنیت آمریکا را 

مخدوش کرده است.
عالوه بر این موارد،  ترامپ همچنین به تحوالت 
هنگ کنگ اشاره کرد و از رئیس جمهوری چین 

خواست تا تدبیر درستی در این باره بیندیشد.
اما »وان��گ ئی« وزیر خارج��ه چین در واکنش 
به انتقاد آمریکا از مدل توس��عه و تجارت خود، 
تاکی��د کرد پکن به دنبال »ب��ازی تاج و تخت« 
در صحنه جهانی نیس��ت اما بی احترامی به حق 
حاکمی��ت خود ازجمله در خصوص هنگ  کنگ 

را برنمی تابد.

آمریکا در س��ال های اخیر تم��ام تالش خود را 
برای بران��دازی حکومت قانون��ی ونزوئال به کار 
گرفته و همین امر موجب شده تا روابط این دو 

کشور به بحرانی ترین وضعیت موجود برسد.
در همی��ن رابط��ه بدنبال دخالت ه��ای آمریکا 
در امور داخلی ونزوئ��ال، نیکالس مادورو رئیس 
جمهور این کش��ور هش��دار داد که واشنگتن به 

دنب��ال راه هایی ب��رای تضعیف رون��د انتخابات 
پارلمانی ۲۰۲۰ ونزوئال است.

وی افزود: ش��خصاً به جامعه جهانی هشدار می 
دهم ک��ه دولت کنونی آمریکا با سیاس��ت های 
افراط��ی و راه ان��دازی جن��گ غیرمتعارف علیه 
ونزوئال در حال بررسی گزینه ها برای خرابکاری 

انتخابات پارلمانی کشور است.
کنار هم قرار دادن سوسیالیسم و 

کمونیسم
مهمترین جمل��ه ترامپ که کارک��رد انتخاباتی 
ب��رای وی داش��ت و رقب��ای خ��ود را عناص��ر 
خطرناکی از رهگذر آن تعریف کرد کنار هم قرار 
دادن سوسیالیسم و کمونیسم بود. افکار عمومی 
آمریکا که پیشینه جنگ سرد و مک کارتیسم و 
سیاس��تهای ضد شوروی را بعد از جنگ جهانی 
دوم را در ذهن خود دارد به موضوع کمونیس��م 
حس��اس اس��ت. از اینرو ترامپ با کنار هم قرار 
دادن سوسیالیس��م در کن��ار کمونیس��م رقبای 
انتخاباتی خود از جمله سناتور سندرز و سناتور 
وارن را مورد هدف قرار داد و آنها را کمونیس��ت 
خواند. هر چند او گفت اجازه نخواهد داد آمریکا 
دس��ت سوسیالیستها بیفتد ولی از بعد تبلیغاتی 

سوسیالیسم مد نظر او همان کمونیسم بود.
در مجموع در س��خنرانی خود بیشتر بر مسائل 
خارجی و بین المللی متمرکز بود و مبنای نظری 
اندیش��ه خود را نیز با طرح اولویت ناسیونالیسم 
بر گلوبالیس��م)جهانی گرایی( مطرح کرد. نکته 
حائ��ز اهمیت او در خصوص ای��ران این بود که 
به رغم اینکه ایران را مسئول حمالت به آرامکو 
دانس��ت ولی س��خنی از تهدید نظامی نکرد و با 
جمله »ما دشمنان دائمی نداریم« سعی داشت 
باب مذاکره با ایران را باز نگه دارد-بابی که برای 
کمپینهای انتخاباتی به ش��دت به آن نیاز دارد.
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