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جریده عالم

ترامپ سخنرانی ساالنه خود را ایراد کرد؛

از سوی رژیم سعودی صورت گرفت:

تکرار حمایت از صهیونیست و تهدید ایران

دونالــد ترامــپ رئیسجمهور
آمریکا بعد از پایــان اختالفاتش با
کنگره که به تعطیلی  35روزه بخشی
از دولت این کشور منجر شد ،برای
سخنرانی ســاالنه در کنگره حضور
یافــت و ادعاهــا و تهدیدهای خود
علیه جمهــوری اســامی ایران و
حمایتش از تروریسم صهیونیستی
را تکرار کرد.
دونالد ترامپ شــامگاه سهشنبه
(شانزدهم بهمن ماه) بهوقت محلی
در دومین ســخنرانی ساالنه خود
در کنگره آمریــکا با تأکید بر اینکه
دوست و دشــمن نباید درباره اراده
کشــورش برای دفاع از مردم خود
تردید کند ،گفت :دولت من اقدامی
مصمم برای مقابله با کشور نخست
حامی تروریســت در جهان انجام
داده است.
ترامپ ایران را حامی تروریست
دانست و افزود :اینها فعالیتهای
بدخواهانــه دارند و بــرای اینکه
مطمئن شــوند آنچه او دیکتاتوری
فاســد لقب داد ،هرگز به تسلیحات
هستهای دســت نیابند ،آمریکا را
از توافق فاجعهبار هســتهای ایران
خارج کرده است.
وی ادامــه داد :از پاییــز،
سختگیرانهترین تحریمها را علیه
ایران تحمیل کردیم؛ از رژیمی که
فریاد مرگ بر آمریکا ســر میدهد
و ملت یهود را به نسلکشــی تهدید
میکند ،چشم برنمیداریم.
رئیسجمهــوری آمریکا بابیان
اینکه هرگز نباید ســم کشــنده
یهودیســتیزی را نادیده بگیریم،
اضافه کرد :باید با یک صدای واحد
با این نفرت در هرجایــی که اتفاق
میافتــد ،مقابله کنیــم .در همین
ماه پیش یــازده آمریکایی یهودی
در یــک حملــه یهودی ســتیزانه
در کنیســه پیتســبورگ بــه قتل

خبر

رســیدند .رئیسجمهوری آمریکا
با یادآوری شــروع بــه کار کنگره
جدید این کشــور ،افزود :برای نیل
به موفقیتهای تاریخی برای تمام
آمریکاییها آماده همکاری با شما
هستم.
ترامپ ادامــه داد :میلیونها نفر
امشب ما را نگاه میکنند و امیدوارند
امــور را نه بهعنــوان دو حزب بلکه
بهعنوان یــک کشــور اداره کنیم.
امشــب برنامه کاری ارائه میدهم
که مربوط بــه جمهوریخواهان یا
دمکراتها نیســت بلکه مربوط به
ملت آمریکا است.
وی اضافه کرد :مــا وعده کرده
بودیم از مشــاغل حفاظــت کنیم،
تجــارت منصفانه بــرای کارگران
آ مر یکا یــی د ا شــته با شــیم ،
زیرســاختها را بهبود بخشــیم و
قیمــت مراقبتهای بهداشــتی را
کاهش دهیم .یــک نظام مهاجرتی
ایجاد کنیم که ایمن ،عالی و مدرن
باشد.
رئیسجمهوری آمریکا با تأکید بر
اینکه سیاست خارجی میخواهیم
که منافع آمریــکا را در اولویت قرار
دهد ،گفــت :فرصتهای تازهای در
سیاســت آمریکا وجــود دارد؛ اگر
فقط بهاتفاق یکدیگر این شجاعت
را پیــش ببریم .پیــروزی فقط این
نیســت که در حزب برنده شــویم
بلکه این اســت که برای کشورمان
پیروز شویم.
ترامپ افزود :امسال فضانوردان
با موشــکهای آمریکایــی به فضا
بازخواهند گشــت .در قرن بیستم،
آمریکا آزادی و علــوم را تغییر داد و
طبقه متوسط را مشخص کرد و اگر
نگاه کنید هیچ کشوری در دنیا قادر
به رقابت با آمریکا نیست .حاال باید
جســورانه وارد فصل بعدی شویم
و یک معیار تــازه زندگی برای قرن

بیســت و یکم خلق کنیم .ترامپ
به دســتاوردهای دو ســال دولت
خود اشــاره کرد و گفت :در این دو
ســال توانستیم با مســائلی مقابله
کنیم که رهبــران دو حزب ما طی
ســالها نادیده انگاشــته بودند .ما
پنج و سهدهم میلیون شغل جدید
خلق کردیم 600 ،هزار شــغل در
کارخانهها ایجاد کردیم .میگفتند
امکان ندارد اما حقیقت این است که
تازهکار را آغاز کردهایم.
وی افــزود :دســتمزد کارگران
بسیار ســریع افزایش مییابد و پنج
میلیون آمریکایی بــه کوپن برای
تأمین غذایی بینیاز شدهاند .اقتصاد
آمریکا دو برابر رشــد داشته است و
به ما بهعنوان داغتریــن اقتصاد در
هرجایی در جهان نگاه میکنند.
ترامــپ اضافه کرد :مــا کاهش
مقررات و مالیات را برای خانوادهها
تصویــب کردیم و مزایای داشــتن
کــودک را افزایش دادیــم .مالیات
مــرگ را روی اماکن کســبوکار
کوچک و مزارع از بین بردیم .مقررات
ثبتنام در برنامههای مراقبتهای
پزشــکی اوباما را برچیدیم و اجازه
دادیــم بیمــاران روبهمــرگ بــه
مراقبتهای الزم دسترسی داشته
باشند.
ر ئیسجمهــو ر ی آ مر یــکا
گفت :برای نخســتین بــار در 65
سال گذشــته ،صادرکننده انرژی
شــدهایم .بعد از  24ماه پیشــرفت
سریع ،اقتصاد ما مایه حسرت جهان
اســت .ارتش ما بافاصلــه زیادی از
دیگران ،قدرتمندتریــن ارتش در
کره زمین اســت و آمریکا همهروزه
قرین پیروزی است.
ترامپ خطاب به اعضای کنگره
افزود :وضعیت کشور ما قوی و پویا
اســت .اقتصاد ما بیش از هر زمان
دیگر رونق یافته اســت .روز جمعه

آمریکاییهایشاغلباید
تاوانمهاجران غیرقانونی
را بپردازند .مشاغل را از
دست میدهند ،جرم و
جنایات افزوده میشود و
شبکهاجتماعیازبینرفته
ایجادمیکنند.اغماض
برایمهاجرتغیرقانونی
همدردینیست،قساوت
است
(دوازدهــم بهمن ماه) اعالم شــد
 304هزار شغل دیگر را فقط در ماه
گذشــته (آذرماه) اضافه کردیم که
تقریباً دو برابر میــزان مورد انتظار
است.
وی بــا تأکید بر اینکــه باید در
کشور متحد باشــیم تا بر دشمنان
خــود در خارج غلبه کنیــم ،اضافه
کرد :تائید  300نامزد واجد شرایط
مســئولیت ،میتواند فصــل تازه
همکاری باشد .سنا در رسیدگی به
این نامزدهای پیشنهادی ناکام بوده
است که منصفانه نیست .ترامپ بار
دیگر بر ســاخت دیوار مرزی تأکید
کرد و گفت :کنگــره ده روز فرصت
دارد الیحــه تأمین بودجــه دیوار
مرزی را تصویب کند و مرز جنوبی ما
را امن نگه دارد .اآلن زمان آن است
که آمریکا به جهان نشــان دهد به
مهاجرت غیرقانونی پایان میدهد و
قاچاقچیان مواد مخدر و انسان را از
این مسیر خارج میکند.
رئیسجمهــوری آمریکا افزود:
وضع بــدون قانــون مــرز جنوبی
تهدیدی برای امنیــت و رفاه تمام
آمریکاییهــا اســت .وظیفه داریم
که نظام مهاجرتــی ایجاد کنیم که
از امنیت شــهروندان ما محافظت
کند .این تعهــد ما بــه میلیونها

اعطای سالحهای آمریکایی
به القاعده و شبهنظامیان سلفی

مهاجری است که قانون ما را محترم
میشــمردند و در اینجــا زندگی
میکنند.
ترامپ با تأکید بر اینکه مهاجران
قانونــی جامعــه ما را مســتحکم
میکنند ،ادامه داد :امشــب از شما
درخواســت میکنم از این مسئله
دفــاع کنید .مــرز جنوبی بســیار
خطرنــاک اســت؛ و ثروتمنــدان
خواســتار مرزهــای باز هســتند
درحالیکه خودشان و زندگیشان
پشــت دیوارها و محافظان امنیتی
است .وی اضافه کرد :آمریکاییهای
شاغل باید تاوان مهاجران غیرقانونی
را بپردازند .مشــاغل را از دســت
میدهند ،جرم و جنایــات افزوده
میشود و شــبکه اجتماعی از بین
رفته ایجــاد میکنند .اغماض برای
مهاجــرت غیرقانونــی همدردی
نیست ،قساوت است.
رئیسجمهــوری آمریکا بابیان
اینکه از هر ســه زن ،یک نفر مورد
تجاوز عنف در ســفر به آمریکا قرار
میگیــرد ،گفــت :قاچاقچیان از
کودکان برای بهرهبرداری از قوانین
ما سوءاستفاده میکنند .قاچاقچیان
انسان و جنســی از مناطق ورودی
اســتفاده میکنند تا هزاران دختر
جوان را وارد آمریکا کــرده و مورد
بردگی مدرن قرار دهند.
ترامپ بــا تأکید بــر اینکه من
دیوار مرز مکزیک را خواهم ساخت،
افزود :دهها هزار آمریکایی بیگناه
توسط مواد مخدری که از مرزهای
ما میگذرند ،کشته میشوند.
رئیسجمهــوری آمریکا درباره
تجارت بــا چین و اعمــال تعرفه بر
کاالهــای وارداتی آن کشــور هم
اظهار کــرد :به چیــن میفهمانیم
که ســالهای هدف گرفتن صنایع
ما ،ربودن مالکیتهــای معنوی و
سرقت ثروت و شغل آمریکاییها به
سر آمده است.
ترامــپ در بخــش تواناییهای
نظامی بــه افزایــش بودجه ارتش
خود اشــاره کرد و گفــت :بهعنوان
جزیی از تقویت ارتش ،آمریکا یک
نظام دفاعی موشکی مدرن را ایجاد
میکنــد؛ و دولت ما هرگــز برای
پیشــبرد منافع آمریکا عذرخواهی
نخواهد کرد.
وی با اشــاره به مســئله پیمان
موشــکهای هســتهای میان برد
ال
با روســیه ،اضافــه کرد :مــا کام ً
مفاد این پیمــان را رعایت کردیم،
روسیه بهدفعات شرایط آن را نقض
کرد .بــه همین دلیــل اعالم کردم
ایاالتمتحده بهطور رســمی از این
موافقتنامه خارج میشود.
ترامپ با بیان اینکــه به تالش
تاریخــی خــود بــرای صلــح در
شــبهجزیره کره ادامــه میدهیم،
گفت :گروگانهای ما بازگشتهاند،
آزمایشهای موشکی متوقفشده و

ازپاییز،سختگیرانهترین
تحریمها را علیه ایران
تحمیل کردیم؛ از رژیمی
که فریاد مرگ بر آمریکا سر
میدهد و ملت یهود را به
نسلکشیتهدیدمیکند،
چشمبرنخواهیمداشت
پرتاب موشکی در پانزده ماه گذشته
( 25دی ماه) انجام نشده است .اگر
بهعنوان رئیسجمهــوری آمریکا
انتخاب نشده بودم به نظرم در یک
جنگ عمده با کره شمالی بودیم.
وی افزود :کار زیادی برای انجام
باقی مانده است اما رابطه من با کیم
جونگ اون رهبر کره شمالی بسیار
نیک اســت .کیم و من در  27و 28
فوریه (هشــتم و نهم اسفند ماه) در
ویتنام مالقات خواهیم کرد.
رئیسجمهوری آمریکا به بحران
ونزوئال اشــاره کرد و گفت :دو هفته
پیش آمریکا دولت مشروع ونزوئال و
خوان گوایدو رئیسجمهوری جدید
آن را به رسمیت شناخت .ما در کنار
مردم ونزوئال برای دستیابی به آزادی
میایستیم .قســاوت رژیم مادورو و
سیاستهای سوسیالیستی او این
کشور را از ثروتمندترین به کشوری
فقیر و ناامید تبدیل کرده است.
ترامــپ افــزود :بــه خاطــر
فراخوانهای تازهای که سوسیالیسم
در کشور ما پیشــه کرده ،در آمریکا
زنگ خطر به صدا در آمده اســت.
آمریــکا روی آزادی و اســتقالل و
نه ارعاب دولت یا تفــوق یا کنترل
پایهگــذاری شــد .مــا آزاد متولد
شدهایم و آزاد باقی خواهیم ماند.
سربازان شجاع ما در خاورمیانه
به مــدت تقریبــاً نوزده ســال در
افغانستان و عراق جنگیدند و حدود
هفت هزار قهرمــان آمریکایی جان
خود را فدا کردند و بیش از  52هزار
آمریکایی بهصــورت بدی مجروح
شــدهاند .ما بیش از هفت تریلیون
دالر در پیکارهای خاورمیانه هزینه
کردیــم .رئیسجمهــوری آمریکا
به مســئله افغانســتان هم اشاره
کرد؛ دولــت من در افغانســتان در
حال انجام گفتوگوهای ســازنده
با گروههــای افغانســتان ازجمله
طالبان اســت .درحالیکــه در این
مذاکرات ،پیشرفتی به دست آوریم
قادر خواهیم بود حضور سربازانمان
را کاهش دهیم.
وی تأکید کرد :بعد از بیست سال
جنگ ،زمان آن رســیده است برای
صلح تالش کنیــم و طرف دیگر هم
میخواهد همین کار را بکند و زمان
آن فرا رسیده است .وی در پایان این
ســخنان ،بار دیگر خواستار وحدت
برای آنچه پیشــرفت آمریکا تحت
عنایات خداوند خواند ،شد.

افزایش ناآرامیها و گسترش اعتراضات ضد دولتی

اتحادیههای کاری فرانسه هم وارد کارزار شدند
تظاهرات مشترک اتحادیه کاری و جلیقه
زردها در فرانسه حاکی از افزایش ناآرامیها
و گسترش موج اعتراضهای ضد دولتی در
این کشور است.
تظاهرات روز سهشنبه (شانزدهم بهمن
ماه) در فرانســه تائیدی اســت بــر اینکه
ناآرامیها در این کشور نهتنها فروکش نکرده
بلکه ابعاد جدید به خود گرفته است.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه ،معترضان
فرانسوی موسوم به جلیقه زردهای فرانسه
که ســاعت دوازده شــنبه در اعتــراض به
سیاســتهای دولتی به خیابانها آمدهاند،
سهشنبه برای اولین بار در تظاهرات اتحادیه

کاری که در اعتراض بــه افزایش مالیاتها
و کاهش قــدرت خرید مردم برگزار شــد،
شــرکت کردند .این تظاهرات با درگیری و
تنش اندکی همراه بــود بااینحال پلیس در
تظاهرات پاریس و لیل و چند شــهر دیگر از
گاز اشکآور استفاده کرد.
اتحادیــه کاری CGTاز ســاختمان
شهرداری پاریس تا میدان کنکورد تظاهرات
کردند که جلیقه زردها هــم آنها را در این
مسیر همراهی میکردند .پلیس تالش کرد
تا معترضان را از میــدان کنکورد و از اطراف
سفارت آمریکا متفرق کند .درمجموع طبق
آماری که اتحادیه کاری اعالم کرده اســت،

شمار افرادی که در تظاهرات پاریس شرکت
کرده بودند ،حدود  ۳۰هزار نفر برآورد شده
اســت .بااینحال پلیس تعداد معترضان را
هجده هزار تن اعالم کرده است.
این تظاهرات در شــرایطی برگزار شــد
که پارلمان فرانســه هم دیــروز با توصیف
تظاهراتهای اخیر در این کشــور بهعنوان
اعتراضات خشــونتآمیز ،طرحــی را برای
سرکوب معترضان موســوم به جلیقه زردها
تصویب کرد.
این طــرح علیرغــم انتقــاد گروههای
مدافع آزادیهــای مدنی ،بــه لطف آنکه
حزب امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه

اکثریت کرســیهای پارلمان را در اختیار
دارد با  ۳۸۷رأی موافــق و  ۹۲رأی مخالف
در مجلس سفالی فرانسه به تصویب رسید.
اکنون ،مجلس علیای فرانســه هم بایستی
درباره این طرح نظرش را ابراز کند.

این طرح که نام مبارزه با آشوبگران برای
آن انتخابشــده ،معترضان را از پوشاندن
صورتهایشان منع کرده و اختیارات پلیس
را برای مقابله با معترضانی که قصد اقدامات
خشونتآمیز دارند ،گستردهتر میکند.

شبکهسیانانگزارشکرد:عربستانسعودی
و ائتالف تحت رهبریاش به القاعده ،شبهنظامیان
ســلفی و دیگر گروههــای شــبهنظامی در یمن
سالحهاییاعطاکردهاندکهتولیدآمریکاهستند.
همچنین گزارش شده این ســاحها از سوی
گروههای انصاراهلل که علیــه ائتالف تحت رهبری
عربستانسعودیونیروهایموردحمایتشدریمن
میجنگند ،تصاحب شــدهاند و به این معنی است
که آنها احتماالً این سالحها را مهندس معکوس
کردهاند.
تحقیقاتدرماههایگذشتهنیزحاکیازآنبود
که سالحهای ارسالشده از سوی انگلیس و آمریکا
برای ائتالف سعودی در جنگ علیه یمن ،به دست
گروه انشــعابی از ســازمانهای تروریستی چون
القاعدهوداعشرسیدهاست.
پیشترنیزروزنامهگاردیندراینبارهنوشت:در
نقض آشکار توافقنامههای تجاری توسط ائتالف
عربی به رهبری عربستان سعودی و امارات عربی
متحده ،خودروهای زرهی پیچیده ،موشکانداز،
نارنجک و مسلسلهایی که از شرکتهای اروپایی
و آمریکایی خریداری شــده ،به دســت گروهها و
فرقههایمحلیرسیدهاست.ازطرفیاینتسلیحات
نهتنهابهدستشبهنظامیانهمسوباائتالفسعودی
رسیده بلکه در دست گروههای حاشیهای که برای
ایجاد حکومت فرقهای خود میجنگند ،مشاهده
میشود.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا به سی ان ان تائید
کرد که آمریکا مشغول تحقیق درباره این مسئله
اســت و انتقال تجهیزات نظامی به این شــکل به
یک طرف ســوم ناقض توافقهای آمریکا و ائتالف
عربستانی در زمینه تسلیحات است .چند فرمانده
محلیوتحلیلگربهسیاناندرطولتحقیقاتیکه
داشتهگفتندکهعربستانسعودیواماراتمتحده
عربیازسالحهاییکهآمریکابهآنهادادهبهمنظور
تحت کنترل گرفتن گروههای شبهنظامی و دیگر
شبهنظامیان در جنگ یمن اســتفاده میکنند.
این در حالی است که بعد از قتل جمالخاشقجی
روزنامهنگار عربستانی منتقد حکومت این کشور
در استانبول به دست مأموران عربستانی فشارها بر
آمریکابهمنظورکاستنازنقشخوددرجنگتحت
رهبریعربستاندریمنافزایشیافت.

بســیاری از قانونگذاران آمریکایی معتقدند:
محمدبنسلمانولیعهدعربستانسعودیدستور
این قتل را داده است و گفتهاند از کمکهای فعلی
دولتآمریکابهعربستانسعودیدررابطهباجنگ
یمن به دلیل این نقش محمد بنسلمان حمایت
نمیکنند .ماه دســامبر گذشــته (آذر ماه) سال
 2019میالدی ســنای آمریکا با  ۵۶رأی موافق
به  ۴۱رأی مخالف ،قطعنامهای را تصویب کرد که
بهموجب آن نیروهای آمریکایی مستقر در یمن یا
بهنوعینقشآفریندرجنگیمنبهجزآندستهاز
سربازانمأموربهجنگباالقاعدهونیروهایشریک
آن باید خارج شوند .بااینحال مجلس نمایندگان
آمریکا در آن ماه (آذر ماه) درحالیکه تحت کنترل
جمهوریخواهان بود قطعنامههای مطرح شده در
زمینه تعیین اختیارات در ارتباط با جنگ یمن را
بلوکه کرده و این قطعنامهها اجازه رأیگیری در
صحن این مجلس را پیدا نکردند.
بااینحالانتظارمیروددرکنگرهجدیدباتوجه
بهتسلطدموکراتهابرمجلسنمایندگانباردیگر
قانونگذاران آمریکایی ترامپ را تحتفشار قرار
دهند تا سیاســتهای دولتش در قبال عربستان
سعودی را تغییر دهد.
یک نماینده دموکرات به نــام رو کانا به پایگاه
هیــل گفت :انتظــار دارد مــاه آینــده میالدی
(اسفندماه)سالجاریقطعنامهایدراینخصوص
در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شود.
کانا خاطرنشــان کرد :این اولین بار از ســال
 ۱۹۷۳تاکنونخواهدبودکهماباموفقیتقطعنامه
اختیارات جنگی را در سنا و در مجلس نمایندگان
تصویب خواهیم کرد .بااینحــال گمان میرود
که ترامپ این قطعنامه را بــا امضایش تبدیل به
قانون نکند .سال گذشــته میالدی سال 2018
او تهدید به وتوی الیحه در ســنا کرده بود .دولت
دونالد ترامپ بااینحال در مــاه نوامبر (آبان ماه)
به عملیات سوخترسانی هوایی به هواپیماهای
ائتالفتحترهبریعربستانسعودیبرایجنگ
یمن پایان داد.

