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رئیسجمهوری امریکا :ایران ،مردم یهود را به نسلکشی تهدید میکند

جهان

ندا آکیش
خبرنگار

دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری
امریــکا روز سهشــنبه به وقت واشــنگتن
در ســخنرانی ســاالنه خــود بیتوجــه بــه
توصیههــای مشــاوران و هــم حزبــی
هایــش ،بــه جــای ایــراد یــک ســخنرانی
آرام و وحــدت آفریــن بــر مواضــع
افراطــی خــود دربــاره مهاجــران ،دیــوار
مــرزی جنجالــی ،ایــران ،ونزوئــا ،کــره
شــمالی و ...تأکیــد کــرد.
بــه گــزارش رســانههای امریکایــی
او گفــت :در حالــی کــه مــا مشــغول
صحبــت هســتیم ،کاروانهــای بزرگــی
در حــال حرکــت بــه ســمت امریــکا
هســتند .مــا بــه تازگــی شــنیدهایم کــه
شــهرهای مکزیــک بــه منظــور بیــرون
رانــدن مهاجــران غیرقانونــی از جمــع
خــود ،اتوبوسهــا و کامیونهایــی را بــه
خدمــت گرفتنــد کــه ایــن افــراد را بــه
ســمت کشــور مــا میآورنــد و به ســمت
مناطقــی حرکــت میدهنــد کــه امنیت
مــرزی اندکــی در آن وجــود دارد.
ترامــپ افــزود :مــن دســتور دادم ســه
هــزار و  ۷۵۰نیــروی دیگــر بــه مرزهــای
جنوبــی کشــورمان بروند تــا مرزهــا را در
مقابــل هجــوم ایــن افــراد آماده ســازند.
رئیــس جمهــوری امریــکا بیتوجــه
بــه گــزارش ســازمانهای اطالعاتــی
کشــورش و نگرانیهایــی کــه همچنــان
دربــاره فعالیتهــای موشــکی و
هســتهای کــره شــمالی در دو حــزب
دموکــرات و جمهوریخــواه وجــود دارد،
از سیاســت خارجــی خــود دربــاره ایــن
کشــور دفــاع کــرد و گفــت :در چارچــوب

دیپلماســی جســورانه جدیــد خــود بــه
تــاش تاریخــی در راســتای تحقــق
صلــح در شــبه جزیــره کــره ادامــه
میدهیــم .اگــر مــن رئیــس جمهــوری
منتخــب ایــاالت متحــده نبــودم ،بــه
نظــرم مــا در حــال حاضــر در جنگــی
بــزرگ بــا کــره شــمالی میبودیــم.
کارهــای بســیاری بــرای انجــام باقــی
مانــده اســت ،امــا رابطــه مــن بــا کیــم
جونــگ اون ،رابطــه خوبــی اســت .مــن

و کیــم جونــگ اون بــار دیگــر در  ۲۷و
 ۲۸فوریــه در ویتنــام دیــدار خواهیــم
کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه اخیــراً
ســازمان ملــل تأکیــد کــرده بــود کــره
شــمالی کمــاکان بــه فعالیتهــای
هســتهای خــود ادامــه میدهــد و
مذاکــرات دور نخســت ترامــپ و اون
تأثیــری در فعالیتهــای هســتهای این
کشــور نداشــته اســت.
دفــاع ترامــپ از فعالیتهــای

پاسخ ظریف به ادعاهای ترامپ علیه ایران

ســخنان توهینآمیــز رئیــس جمهــوری امریــکا دربــاره ایــران از
ســوی محمــد جــواد ظریــف پاســخ داده شــد .دونالــد ترامــپ بامــداد
چهارشــنبه در دومیــن ســخنرانی خــود در کنگــره در نطــق ســاالنه خــود
جمهــوری اســامی ایــران را هــدف ســخنان عتــاب آلــود خــود قــرار داد و
مدعــی شــد ،ایــران بزرگتریــن حامــی تروریســم در دنیاســت .ترامــپ بــا
اشــاره بــه اینکه«مــا از حکومتــی کــه شــعار مــرگ بــر امریــکا میدهــد و
بــه نســل کشــی یهودیــان تهدیــد میکنــد چشــم بــر نخواهیــم داشــت»،
ادعــا کــرد کــه بــرای اطمینــان از آن کــه ایــن نظــام هرگــز بــه ســاح
هســتهای دســت پیــدا نکنــد امریــکا را از توافــق هســتهای فاجعهآمیــز
خــارج و شــدیدترین تحریمهــا را علیــه ایــران وضــع کــرده اســت.
محمــد جــواد ظریف ســاعاتی پــس از ایــن اظهارات خصومــت جویانه
ترامــپ در توئیتــی گفتــه اســت« :ایرانیهــا شــامل هموطنــان یهــودی
ما در حال جشــن گرفتن  40ســال پیشــرفت علیرغم فشــارهای امریکا
هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه دونالــد ترامــپ بــاز هــم اتهاماتــی را به
مــا نســبت میدهــد .خصومــت امریــکا آن را بــه ســمت حمایــت از
ط گرایانــی هدایــت کــرده اســت کــه تنهــا
دیکتاتورهــا ،آدمکشهــا و افــرا 
ویرانــی بــرای منطقــه مــا بــه بــار آوردهانــد».

دیپلماتیــک بــا کــره شــمالی در حالــی
رقــم خــورد کــه او در ســخنرانی ســاالنه
خــود بــه ادعاهــای بیاســاساش
دربــاره ایــران ادامــه داد و تمــام
تالشهــای دیپلماتیــک رئیــس
جمهــوری ســابق و  5قــدرت برتــر
جهــان کــه بــه توافــق برجــام منجــر
شــده بــود را زیــر ســؤال بــرد .او بــا تکــرار
لفاظیهــای همیشــگی خــود علیــه
ایــران ،تهــران را متهــم بــه حمایــت از
تروریســم کــرد و مدعــی شــد :دولــت
مــن قاطعانــه با ایــران مقابلــه میکند.
مــن بــرای حصــول اطمینــان از اینکــه
ایــران هرگــز بــه ســاحهای هســتهای
دســت پیــدا نکنــد ،امریــکا را از توافــق
هســتهای فاجعهبــار بــا ایــران خــارج
کــردم .پاییــز گذشــته مــا شــدیدترین
تحریمهــای قابــل اعمــال را وضــع
کردیــم .مــا از رژیمــی کــه «مــرگ بــر
امریــکا» شــعار میدهــد و مــردم یهــود
را بــه نســل کشــی تهدیــد میکنــد،
چشــم بــر نخواهیــم داشــت.
رئیــس جمهــوری امریــکا بــه تحــوالت
ونزوئــا نیــز پرداخــت و در ایــن بــاره
گفــت :امریــکا دو هفتــه پیــش رســماً
دولــت مشــروع ونزوئــا و رئیــس
جمهــوری موقــت آن یعنــی خــوآن
گوآیــدو را بــه رســمیت شــناخت.
مــا در راســتای تحقــق درخواســت
شــرافتمندانه مــردم ونزوئــا بــرای
دستیابی به آزادی در کنار آنها هستیم
و اقدامــات خشــونتطلبانه رژیــم
مــادورو را محکــوم میکنیــم؛ رژیمــی
کــه سیاســتهای سوسیالیســت آن،
یــک ملــت را از ثروتمندتریــن ملــت
در امریــکای جنوبــی بــه فقــر و ناامیدی
محــض کشــانده اســت.

مرتضی گلپور
خبرنگار

از صبــح امــروز فضــای توئیتــر در تــب و تــاب
ســالگرد انقــاب اســامی و رویدادهــای
سیاســی بــود؛ همچنیــن رویــدادی چــون
ســخنرانی دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری
امریــکا در کنگــره کــه بــار دیگــر اتهامــات
بیاساســی را بــه ایــران وارد کــرد .رضــا
نصــری ،کارشــناس سیاســی خارجــی در
واکنــش بــه ایــن بخــش از ســخنان ترامــپ کــه
ایــران را بــه یهودســتیزی متهــم کرد ،نوشــت:
«ایــران کــه پــس از اســرائیل محــل زندگــی
دومیــن جمعیــت یهــودی در خاورمیانــه
اســت ،هرگــز یهودیــان را بــه «نسلکشــی»
تهدیــد نکــرده اســت .جــا دارد ســازمانهای
حقــوق بشــری نســبت بــه اســتفاده بیمبنــا
از ایــن واژه توســط ترامــپ و بــه تبــع
«بیاهمیتســازی» آن بــرای مقاصــد
سیاســی اعتــراض کننــد ».بهمــن کلباســی،
خبرنــگار بیبیســی هــم بــه «حاشــیه
ایرانــی ســخنرانی ســاالنه ترامــپ» اشــاره
کــرد و نوشــت «مازیــار جبرانــی ،کمدیــن،
در اینســتاگرامش چنــد کلمــه فارســی بــه
امریکاییهــا یــاد داده کــه اگــر خواســتند
در هنــگام ســخنرانی ترامــپ در کنگــره
اســتفاده کننــد ،یکــی «چــرت و پــرت» اســت.
کاربــر دیگــری هــم بــا اشــاره بــه ایــن ســخن
ترامــپ کــه «از کشــوری کــه مــرگ بــر امریــکا
میگویــد ،چشــم بــر نمیداریــم» نوشــت:
«بــه یــاری خــدا  ۲۲بهمــن امســال بلندتــر از
گذشــته فریــاد میزنیــم مــرگ بــر امریــکا».
بســیاری از کاربــران نیــز در هشــتگ «بعثــت
انقــاب» کــه اشــارهای اســت به چهل ســالگی
پیــروزی انقــاب اســامی ،دســتاوردهای
نظــام در ســالهای گذشــته را مــرور کردنــد.
بهعنــوان مثــال کاربــری نوشــته کــه «در دوران
ستمشــاهی کــه مدعــی آزادی وحقــوق زنــان
بودنــد ،تنهــا  33زن قاضــی در ایــران وجــود
داشــت ،امــا امــروز بیــش از  1000قاضــی زن
داریــم کــه در پســتهای مختلــف قضایــی
انجــام وظیفــه میکننــد ».کاربــر دیگــری بــه
ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــران «ســومین
کشــور صاحــب فنــاوری ســاخت نیروگاههــای
خورشــیدی» اســت .در کنــار اینهــا ،دیــدار
مســیح علینــژاد ،خبرنــگار خــارج نشــین بــا
وزیرخارجــه امریــکا ،پــس از گذشــت یــک
روز ،همچنــان محــل بحــث میــان کاربــران
بــا دیدگاههــای مختلــف سیاســی بــود .بــه
ایــن معنــی کــه بســیاری از او خــرده گرفتنــد
کــه چــرا بــا کســی دیــدار کــرده اســت کــه نــگاه
ابــزاری بــه حقــوق بشــر دارد.

