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واکنش ظریف به توئیت فارسی ترامپ در سالروز چهل سالگی انقالب

امریکا در تسلیم کردن ایران #چهل -سال -شکست خورده است

محمــد جــواد ظریــف
ایــن ادعــای مقامهــای
سیاست بلندپایــه امریکایــی
کــه انقــاب جمهــوری
اســامی در پایــان چهل ســالگیاش
شکســت خــورده اســت را پاســخ
گفــت .دونالــد ترامــپ دوشــنبه
گذشــته ( 22بهمــن) همزمــان بــا
برگــزاری جشــن چهلمیــن ســالگرد
انقــاب مدعــی شــده بــود کــه
انقــاب ایــران در چهــار دهه گذشــته
بــا شکســت کامــل روبــهرو شــده
اســت .ترامــپ در توئیتــی به فارســی
نوشــت ۴۰« :ســال فســاد ۴۰ .ســال
ســرکوب ۴۰ .ســال تــرور .رژیــم ایــران
فقــط موجــب  40ســال شکســت
شــده اســت .مــردم ایــران کــه مــدت
هاســت در رنجنــد شایســته آینــده
روش ـنتری هســتند ».در پاســخ بــه
چنیــن ادعایــی بــود کــه ظریــف در
مــورد چندیــن دهــه تــاش امریــکا
بــرای شکســت دادن جمهــوری
اســامی ایران ،نوشــت :واشنگتن ۴۰
ســال اســت که نتوانســته بــا واقعیت
کنــار بیایــد .وزیــر امــور خارجــه ایــران
در حســاب توئیتــری خــود نوشــت:

هشتگ

« ۴۰ســال ناتوانــی از پذیــرش ایــن
واقعیــت کــه ایرانیهــا دیگــر هرگــز
تحــت انقیــاد درنمیآینــد ۴۰ .ســال
ناتوانــی از منطبــق کــردن سیاســت
ایــاالت متحــده بــا واقعیــت۴۰ .
ســال شکســت در بیثباتســازی
ایــران از طریــق خونریــزی و پــول
خــرج کــردن ».او افــزود« :بعــد از۴۰
ســال انتخابهــای اشــتباه ،وقــت آن
اســت کــه رئیــس جمهــوری امریــکا
در سیاســت شکس ـتخورده ایــاالت
متحــده بازنگــری کنــد».

پیــش از ترامــپ ،جــان بولتــون
مشــاور امنیــت ملــی امریــکا هــم
در پیامــی کــه بهصــورت ویدئویــی
ضبــط شــده بــود ،بــه مناســبت
چهلمیــن ســال انقــاب ادعــا کــرد
کــه ایــران شــاهد  ۴۰ســال شکســت
بــوده اســت .حــاال بــه عهــده رژیــم
ایــران اســت رفتــارش را عــوض کنــد
و بــه عهــده مــردم ایــران خواهــد
بــود تــا مســیر حرکــت کشورشــان را
تعییــن کننــد ».بولتــون همچنیــن با
ادعــای اینکــه فکــر نمیکنــد ایــران،

ســالگردهای زیــاد دیگــری در پیــش
داشــته باشــد ،افــزود« :واشــنگتن از
اراده مــردم ایــران حمایــت میکنــد
و برای آنکه صدایشــان شــنیده شــود
در کنــار آنهــا میایســتد».
عــاوه بــر ایــن بنیامیــن نتانیاهــو،
نخسـتوزیر اســرائیل نیــز همزمــان
بــا ســالروز چهــل ســالگی انقــاب
ایــران تهدیــد کــرد کــه اگــر ایــران بــه
اســرائیل حملــه کنــد ،ایــن آخریــن
بــاری اســت کــه انقــاب اســامی را
جشــن خواهــد گرفــت.

ترامپ کنگره را تهدید به وتوی قانون ضد عربستانی کرد
جهان

فروغ احمدی
مترجم

حمایــت دونالــد ترامــپ از
عربســتان در مقابلــه بــا الیحــه
کنگــره امریــکا دربــاره قطــع
حمایــت واشــنگتن از ریــاض در
جنــگ یمــن ،بــار دیگــر شــکافها
بیــن کاخ ســفید و کنگــره امریــکا
دربــاره دیپلماســی بــا عربســتان
را آشــکار کــرد .رئیــس جمهــوری
امریــکا اعــام کــرد ه اســت اگــر
کنگــره الیحــه یــاد شــده را تصویب
کنــد ،آن را وتــو خواهــد کــرد.
دو هفتــه پیــش دموکراتهــا و
جمهوریخواهــان امریکایــی
درقالــب دو قطعنامــه خواســتار
قطــع حمایتهــای نظامــی
امریــکا از عربســتان در جنــگ
یمــن و پایــان دادن بــه ایــن نبــرد
بیفرجــام و همچنیــن پایــان
حمایــت واشــنگتن از ریــاض در
پرونــده خاشــقجی شــدند .ایــن
قطعنامههــا آشــکارترین پیــام
هشــدارآمیز کنگــره امریــکا بــه

 #ترامپ

عربســتان در قبــال اقدامــات
ضدحقــوق بشــری ایــن کشــور در
جنــگ یمــن و همچنیــن قتــل
جمــال خاشــقجی ،روزنامــه نــگار
منتقــد آل ســعود بــود .اکنــون
دونالــد ترامــپ در آســتانه تبدیــل
شــدن ایــن قطعنامههــا بــه قانون،
کنگــره را تهدیــد بــه وتــوی چنیــن
قانونهایــی کردهاســت .کاخ
ســفید مدعــی شــده کمکهــای
امریــکا بــه عربســتان رزمی نیســت
و فقــط کار سوخترســانی بــه
هواپیماهــای ائتــاف عربســتان در
جنــگ یمــن را انجــام میدهــد.
گفتنــی اســت کــه الیحــه کنگــره
امریــکا علیــه عربســتان بــرای
اینکــه بتوانــد از ســد وتــوی ترامــپ
بگــذرد ،بایــد دو ســوم آرا در هــر
 2مجلــس نماینــدگان و ســنا را
کســب کنــد و از آنجایــی کــه کنتــرل
ســنا در دســت جمهوریخواهــان
اســت ،ایــن امــر را مشــکل میکنــد.
بــا ایــن حــال مایــک پمپئــو،
وزیــر خارجــه امریــکا کــه در
ســفری در مجارســتان بــه ســر
میبــرد در پاســخ بــه فشــارهای

رســانههای امریکایــی دربــاره
پرونــده خاشــقجی ،مدعــی شــد
کــه کشــورش قتــل ســتوننویس
واشــنگتن پســت را پنهان نمیکند
و اظهــار داشــت امریــکا تمامــی
کســانی را کــه در قتــل خاشــقجی
کــه دوم اکتبر در ســفارت کشــورش
در اســتانبول رخ داد ،دســت
داشــتند ،محاکمــه میکنــد.
در همیــن راســتا ،عمــر چلیــک،
ســخنگوی حــزب عدالــت و
توســعه حاکــم در ترکیــه در یــک
کنفرانــس مطبوعاتــی فــاش کــرد
ســفر ســعود المعجــب ،دادســتان

کل عربســتان ســعودی بــه ترکیــه
بــرای اطــاع از اســناد آنهــا دربــاره
قتــل خاشــقجی بــود نــه بــرای
همــکاری بــا دســتگاه قضایــی ایــن
کشــور .وی در ادامــه گفــت :مــا
همچنــان دربــاره ایــن قتــل مرمــوز
و وحشــتناک بــه تحقیقــات خــود
ادامــه خواهیــم داد امــا تاکنــون
مســئوالن عربســتان ســعودی بــه
درخواســت مــا بــرای همــکاری
پاســخی ندادهانــد و مــا هنــوز
شــاهد همــکاری مناســب و کافــی
بــرای تحقیقــات در خصــوص این
پرونــده نبودهایــم.

یگانه خدامی
خبرنگار

توئیتــی کــه رئیــس جمهــوری امریــکا دیشــب بــه زبــان
فارســی زد هنــوز هــم دســتمایه بســیاری از نوشــتههای
کاربــران ایرانــی شــبکههای اجتماعــی اســت .دونالــد
ترامــپ در توئیتــرش نوشــت 40«:ســال فســاد ۴۰ .ســال
ســرکوب ۴۰ .ســال تــرور .رژیــم ایــران فقــط موجــب
 40ســال شکســت شــده اســت .مــردم ایــران کــه
مدتهاســت در رنجنــد شایســته آینــده روشــن تــری
هستند».
او هــم بــه زبــان فارســی نوشــت و ایــن اولیــن بــار بــود کــه
بــه زبانــی غیــر از زبــان انگلیســی توئیــت میکــرد و هــم از
هشــتگی اســتفاده کــرد کــه از ابتــدای دهه فجــر برانــدازان از
آن اســتفاده میکردنــد .یعنــی هشــتگ  40ســال شکســت.
بههمیــن دلیــل بــ ه نظــر تعــداد زیــادی از کاربــران یــک
برانــداز بــه او در زمینــه ایــن توئیــت مشــاوره داده و حتــی
آن را برایــش نوشــته اســت.
اینکــه باالخــره ترامــپ مجبــور شــده فارســی بنویســد و ایــن
از قــدرت ایــران و جمهــوری اســامی ایــران اســت یکــی
از مهمتریــن نکتههایــی اســت کــه در واکنــش کاربــران
ایرانــی بــه ایــن نوشــته ترامــپ میبینیــم .ایرانیهــا بــا
هشــتگ ترامــپ دربــاره ایــن موضــوع نظراتشــان را
مینویســند«:صحبتهایی زیبــا و تأثیرگــذار از کســی کــه
مــردم عــادی ایــران رو فقــط به جــرم ایرانی بودن شایســته
حضــور در کشــورش نمیدونــه و میگــه نمیتونیــن بیایــن
امریــکا!»« ،وای توئیــت ترامــپ رو داشــته بــاش!اوالً رئیس
جمهــوری امریــکا کــه جزانگلیســی بــه هیــچ زبانــی توئیــت
نمــی کــرده بــرا یــه ملــت  80میلیونی(یعنــی یــک درصــد
جمعیــت جهــان) اومــده فارســی توئیت کرده! ثانیاً ســوتی
داده نوشــته آینــده روشــن تــری یعنــی االن وضعمــون
خوبــه بایــد «تــر» بشــه .به این میگــن «چهل ســال اقتدار»،
«بابــام مــی گفــت یــه روزی فارســی را زبــان بینالمللــی
می کنیم.
مــن فکــر مــی کــردم شــاید 100ســال دیگــر ولــی خــب
ترامــپ خیلــی ســریع ایــن پــروژه را کلیــد زد« ،».همــه چیــز
تــو دنیــا برعکــس شــده هیچــی ســر جــای خــودش نیســت.
ظریــف و عراقچــی انگلیســی توئیــت میکنــن ترامــپ
و نتانیاهــو فارســی« .ترامــپ هــم مجبــور شــد فارســی
توئیــت بزنــد این خــودش یکــی از دســتاوردهای جمهوری
اســامیه»« ،ترامــپ فهمیــده دیگــه زمانــش رســیده کــه
زبــان فارســی رو یــاد بگیــره!»« ،خــب بــه ســامتی ترامــپ
هــم زبــون وا کــرد و بــه پارســی توئیــت کــرد .بنــازم بــه ایــن
میهــن ،مردمانــش ،قنــد پارســی و قــدرت نفــوذش کــه
دیون ـهای مثــل ترامــپ و پمپئــو رو هــم وادار میکنــه هــر
چــی میخــوان بگــن بــه پارســی بنویســن« ،».یــه عــدهای
هــم هســتن دلیــل فارســی حــرف زدن ترامــپ رو از عالقــه
اون بــه ملــت ایــران و زبــان فارســی میدونــن .یکــی نیســت
بــه اون یــه عــده بگــه اگــر فارســی حــرف میزنــه بهخاطــر
اقتــدار ایــران و حقــارت امریکاســت».

