
على موسوى خلخالى 
دیپلماسی ایرانی: درگیری خونینی که 
در شهر شارلوتسویل در ایالت ویرجینیای 
نژادپرستی  میان طرفداران  ایاالت متحده 
با مخالفان آن ها روی داد شباهت بسیاری 
بــه زدوخوردهای نژادپرســتی آمریکا در 
نیمه اول قرن گذشته میالدی دارد. آمریکا 
مدت ها اســت تالش می کند از بحث های 
نژادپرســتی فاصله بگیرد و این اتفاقات را 
به دوره های تاریخی ســابق خود نســبت 
دهد و وانمود کند کــه دیگر از آن دوران 
فاصله گرفته اســت و جهانیان دیگر از آن 
دوران بــه عنوان ویژگی هــای آمریکا یاد 
نکنند. دورانی که نژاد سفید نژاد برتر بود 
و سیاه پوســتان به عنوان نژاد پست مورد 
شــدیدترین تبعیض ها قرار می گرفتند. از 
آن دوران بیش از نیم قرن می گذرد. ایاالت 
متحــده در طی این ســال ها تالش کرده 
است با میزبانی از مهاجران خود را متفاوت 
از دوران نژادپرســتی خود نشان دهد و بر 
عکس خود را طرفدار اصلی برابری نژادی 
در دنیا معرفی کند. اما گویا این دوران رو 
به پایان است. دوران نژادپرستی در آمریکا 
می رود تا دوباره زنده شود و قربانی بگیرد. 
بی شــک دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا و مشاورانش که نژادپرستی را علنا 
ترویــج می کنند و بر آتــش آن می دمند، 
نقشــی مستقیم و به ســزا در این اتفاقات 

دارند.
آن چه گذشت

راســت گرایان  اوت   ۱۲ شــنبه  روز 
افراطی در شــهر شارلوتســویل در ایالت 
قبلی  با ســازماندهی  تظاهراتی  ویرجینیا 
به راه انداختنــد، که در تقابل با تظاهرات 
ضدفاشیســت ها بــه خشــونت گراییــد. 
گروه های  شــامل  افراطی  راســت گرایان 
ملی گرایان  پندارها،  ســفیدبرتر  نئونازی، 
افراطی و حامیــان دونالــد ترامپ بودند 
که شــعارهای تندی در حمایت از برتری 
آمریکا، نژاد ســفید و علیه مهاجران سرد 
می دادند. مدت کوتاهــی پس از آن  یک 
خــودرو شــماری از معترضــان به تجمع 
نژادپرستان را زیر گرفت. گزارش ها حاکی 
اســت که بر اثر این حادثه دست کم یک 

نفــر که یک زن 3۲ ســاله بود کشــته و 
۱۹ نفــر دیگر مجروح شــدند. به گزارش 
یورونیوز، فرمانــدار ویرجینیا برای کنترل 
بهتر تظاهرات از قبل در این شهر وضعیت 
اضطراری اعالم کرده بود، اما تجمع حدود 
شــش هزار  نفــر در این تظاهــرات و در 
مقابل اعتراض شدید مخالفان نژادپرستی 
اوضاع را تــا حدودی از کنترل خارج کرد. 
افراط گرایانی  توســط  آشکار سالح  حمل 
که لباس های شــبه نظامی به تن داشتند 
و شــعارهای نژادپرستانه ســر می دادند، 
واکنش مخالفانــی که از مناطق اطراف به 
شارلوتسویل آمده بودند را برانگیخت و هر 
دو طرف به پرتاب اشیای مختلف به سمت 

هم دست زدند.
تجمع در شارلوتســویل در حمایت از 
نویس  وبالگ  شکایت جیســون کســلر، 
راســت گرا از شورای شــهر شارلوتسویل 
به دلیــل تصمیم مســئوالن این شــهر 
برای برداشــتن مجســمه ژنرال رابرت لی 
اســت. رابرت لی در جریان جنگ داخلی 
آمریکا، ارتش ویرجینیا متشکل از حامیان 
برده داری و برتری نژاد سفید را فرماندهی 

می کرد.
در جریــان تظاهــرات درگیری هایی با 
پلیس ضد شــورش نیــز رخ داد. در این 
میان ســقوط بالگردی کــه در حال رصد 
کشته  به  بود،  نژادپرســتانه  درگیری های 
شدن دو سرنشــین آن منجر شد. به این 
ترتیب شــمار کشته شــدگانی که به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم در این درگیری ها 

جان باختند به 3 نفر رسید.
در پی این حوادث اداره تحقیقات فدرال 

آمریــکا )اف بی آی( یــک پرونده حقوق 
مدنی برای بررســی این حمله تشــکیل 
داد. ویدیویی که از این صحنه ضبط شده 
است، نشان می دهد که معترضان با چوب 
به اتومبیل ســواری نقــره ای رنگی حمله 
ور می شــوند. ســپس این خودرو به عقب 
حرکــت می کند و مــردم را زیر می گیرد. 
شــخصی که متهم اســت این خــودرو را 
رانندگی می کرده، جیمز فیلدز نام دارد و 
۲۴ ســاله و اهل ایالت اوهایو است. وی به 
ظن ارتکاب قتل عمد درجه دو بازداشــت 
شده اســت. اداره تحقیقات فدرال آمریکا 
در این باره یــک پرونده تحقیق در زمینه 

حقوق مدنی را گشوده است.
تری مک اولیف، فرماندار ایالت ویرجینیا 
اندکی پــس از این واقعه بــه خبرنگاران 
برتری جویان  بــرای همــه  گفت: »مــن 
سفیدپوســت و نازی هایــی کــه امروز به 
شارلوتســویل آمدند، پیامی دارم. پیام ما 
روشن و ساده است. به خانه تان بروید…. 
اینجا جای شما نیســت. شرم بر شما باد. 
شــما وانمود کردید که میهن پرستید اما 
اصال میهن پرســت نیســتید.« وی پس از 
حوادث پیش آمده حالــت فوق العاده در 

شارلوتسویل اعالم کرد.
دربــاره بالگرد ســرنگون شــده پلیس 
نیز پلیس ایالتــی ویرجینیا گفت که این 
هلیکوپتر در حال کمک به نیروهای پلیس 

برای نظارت بر راهپیمایی بود.
واکنش دونالد ترامپ

دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا 
بروز خشونت ها در شارلوتسویل را محکوم 
کــرد و خواهــان اتحاد همه شــهروندان 
آمریــکا علیه نفرت پراکنی شــد. وی در 
پیامی توییتــری ضمن محکوم کردن این 
درگیری ها نوشت: »همه باید برای محکوم 
کردن چنین خشــونت هایی متحد شویم. 
ایاالت متحده جای چنین اعمالی نیست.«

اما توئیت ترامپ نتوانست نظر قربانیان 
و افــرادی کــه از این حادثه خشــمگین 
شــده اند، جلب کند، برای همین ترامپ 
توئیت دیگری زد و نوشــت: »عمیق ترین 
همدردی ها با خانواده ها و همکاران افسران 
پلیســی که کشته شــدند. همه شما جزء 

بهترین های مردم آمریکا هستید.« در هیچ 
کدام از ایــن توئیت ها ترامپ هیچ گروهی 
را بــه عنوان عامل حادثه معرفی و محکوم 
نکرد و همین مساله باعث انتقاد از او شد.

انگشت اتهام به سوى ترامپ
بســیاری ترامپ را عامــل وقوع چنین 

و  او  می گوینــد  و  می داننــد  حوادثــی 
مشــاورانش مســتقیم و غیرمســتقیم از 
تحرکات نژادپرســتانه حمایت می کرده و 
در اظهارات خود بــه صراحت عبارت های 
نژادپرســتانه به کار می برده که نتیجه اش 
حوادثــی از قبیــل حادثــه پیش آمده در 
عصبانیت ها  ویرجینیاســت.  شارلوتسویل 
از ترامپ بر ســر این حادثه زمانی افزایش 
می یابد که اکثریت کســانی کــه در این 
تجمع شرکت کرده بودند طرفداران دونالد 
ترامپ بودند. یکی از ایرادهایی که منتقدان 
می گیرند این است که می گویند او با وجود 
این که از چنین تجمعی خبر داشــته اما 
از طرفدارانش نخواســته اســت که در آن 
شــرکت نکنند یا حداقل دست به کارهای 
خشــونت آمیز نزنند. ترامــپ در پیام های 
خود نیز حاضر نشــد راست گرایان افراطی 
را عامل این حادثه بداند و آن ها را محکوم 
کند. وی تنها گفته اســت که بســیاری از 
طرف هــا را بــه خاطر ایــن درگیری های 
خشونت آمیز ســرزنش می کند. در بخش 
دیگــری از توئیترش نیز تنهــا گفته باید 
برای محکوم کردن چنین خشــونت هایی 

متحد شویم.
در همین رابطه مایکل سینگر، شهردار 
شارلوتســویل اگرچــه در پیامی توئیتری 

از دونالــد ترامــپ بابت محکــوم کردن 
خشــونت های نژادپرستانه ای که این شهر 
شاهد آن بود، قدردانی کرد اما نتوانست از 
بیــان این که به اعتقاد او رفتارهای ترامپ 
از جملــه علل دامن زدن بــه این معضل 
انســانی اســت، خودداری کند. ســینگر 
ضمن ابراز ناامیــدی از آن چه پیش آمده 
مسئولیت دامن زدن به پیش داوری نژادی 
را به دوش ترامپ انداخــت که در کارزار 
انتخاباتــی خود بارها و بارها اظهاراتی تند 
علیه مســلمانان و التین تبارها ایراد کرده 
بــود. وی در این باره گفــت: »قصد ندارم 
از موقعیت فعلی ســوء اســتفاده کنم. اما 
من کاخ ســفید و اطرافیان رئیس جمهور 
را مســئول بخش بزرگی از آنچه امروز در 

آمریکا اتفاق می افتد، می دانم.«
دادســتانی ویرجینیا نیــز در بیانیه ای 
اعالم کرد: دونالد ترامپ مســئول اقدامات 
نژادپرســتانه در آمریکاســت زیرا رئیس 
جمهوری آمریکا مســتقیما و به صراحت 

اقدامات نژادپرستان را محکوم نکرد.
گروه هــای سیاهپوســت در آمریکا نیز 
به شــدت از عــدم محکومیــت اقدامات 
افراطی در شارلوتســویل  سفیدپوســتان 
از ســوی دونالد ترامپ انتقــاد کردند. به 
گزارش تســنیم به نقل از پایــگاه اطالع 
رسانی کنگره، دو گروه بزرگ سیاه پوستان 
آمریکا ضمن اشاره به اظهاراتی که ترامپ 
در واکنش به اتفاقات شارلوتسویل داشته 
اعالم کردنــد: هر دو طرف، نظم و قانون... 
معادله غلط شما، واقعا تاسف برانگیز است. 
این ســلطه طلبی کاخ سفید است که باید 
مورد ســرزنش قــرار گیرد. واقعا ســخت 
اســت حامیان و طرفداران نفرت را از بین 
برد آن هم در شــرایطی که آن ها در بین 

استراتژیست های شما قرار دارند.
اشــاره گروه هــای سیاه پوســت ظاهرا 
به اســتیو بانون، استراتژیســت ارشد کاخ 
سفید اســت که قبال مدیر بریتبارت نیوز 
بوده است. بانون پیش از این بارها از سوی 
منتقدان ترامپ یک ملی گرای سفیدپرست 
افراطی خوانده شده است. نانسی پلوسی، 
رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا نیز 

به شدت از بانون انتقاد کرده است.
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یاد 

پایگاه خبری کنگره آمریکا در گزارشی از افزایش نارضایتی نمایندگان جمهوری خواه کنگره از ترامپ خبر داد: روابط میان ترامپ و جمهوری خواهان روز به روز بدتر می شود. جیمز لنکفورد سناتور جمهوری خواه 
اوکالهاما نیز روز جمعه از ترامپ به خاطر عدم محکومیت اقدامات سفیدبرترپندارها که موجب درگیری و زدوخورد در شارلوتسویل شد انتقاد کرد. سناتور جان مک کین نیز که خود به لغو طرح خدمات درمانی اوباما رای 

منفی داده بود از جف فلیک حمایت کرد. جف فلیک یکی از بزرگ ترین منتقدان جمهوری خواه دونالد ترامپ است و از همکاران خود خواسته است که در مقابل وی صف آرایی کنند.
الزم به ذکر است که از افتخارات تاریخی حزب جمهوری خواه، مبارزه با نژادپرستی و شکست حزب دموکرات در این زمینه است و نمی خواهند ترامپ حیثیت این حزب را به باد ببرد.

لیندسی گراهام جمهوری خواه نیز هفته گذشته ترامپ را مجازات کرد و بیانیه وی درباره درگیری های شارلوتسویل را به باد انتقاد گرفت. وی گفت که بیانیه ترامپ تنها باعث تشویق سفیدبرترپندارها خواهد شد.

خشونت های مرگ بار در خیابان های شــارلوتزویل، ویرجینا، با افزایش چشم گیر فعالیت  
جنبش های راست گرا در آمریکا هم زمان شده است.

از انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری آمریــکا به عنوان عاملی در احیای فعاالن 
و گروه هایی در آمریکا نام برده می شــود کــه ایدئولوژی چپ و محافظه کاری متداول را رد 

می کنند.
شبکه های اجتماعی هم در گسترش این ایدئولوژی ها نقش زیادی داشته اند.

یکی از گروه های فعال در زمینه حقوق مدنی در آمریکا می گوید که در حال حاضر بیش از 
۱۶۰۰ گروه افراطی را در این کشور شناسایی کرده است.

اما این ها چه گروه هایی هستند، چقدر در بین مردم محبوبیت دارند و به دنبال چه چیزی 
هستند؟ در اینجا نگاهی داریم به شاخص ترین جنبش هایی که در آمریکای کنونی به برتری 

نژاد سفید اعتقاد دارند.
راست آلترناتیو

گروه »راست آلترناتیو«، مجموعه ای نه چندان هماهنگ از گروه ها و افرادی هستند که 
وجه مشــترک آن ها این است که از معیارهای متعارف سیاسی متنفر و عاشق دونالد ترامپ 

هستند. اما منتقدان آن ها را ملی گرایان سفیدپرست متعصب می دانند.
گفته می شود که بخشــی از رشد اخیر این گروه ناشی از لفاظی هایی است که در جریان 
مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ صورت گرفت. در جریان این مبارزات آقای 

ترامپ به نژادپرستی، ضد یهودی بودن و تعصب ضد اسالمی متهم شد.
امــا آقای ترامپ در نوامبر ســال گذشــته )۲۰۱۶( جنبش راســت آلترناتیو را محکوم و 

دیدگاه های آن ها را رد کرد.
عبارت »راســت آلترناتیو« وقتی بیشتر بر سر زبان ها افتاد که آقای ترامپ که بعدا نامزد 
جمهوری خواهان شد، تصویری از هیالری کلینتون رقیب انتخاباتی اش در توییتر منتشر کرد 
که او را در کنار ســتاره ای شش پرهمانند ســتاره داوود نشان می داد. او در زیر تصویر خانم 

کلینتون نوشته بود: »فاسدترین کاندیدا تاکنون!«
براساس راهنمایی که آلوم بوخاری و مایلو یناپولس در سایت به شدت محافظه کار برایتبارت 
منتشر کرده اند، گروه های راست آلترناتیو شامل »روشنفکران«، »محافظه کاران ذاتی« و 

فعاالن اینترنتی عمدتا جوانی می شوند که در اینترنت سرو صدای زیادی به پا می کنند.
به گفته ریچارد برتارند اسپنسر که در سال ۲۰۰۸ لفظ »راست آلترناتیو« را رواج داد، تمرکز 

این جنبش بر »هویت نژاد سفید« و حفظ »تمدن سنتی غرب« است.
آزادی بیــان و حق ابراز نفرت از معیارهای این جنبش اســت. مخالفان آن را جنبشــی 

نژادپرست، زن ستیز و ضد یهود می دانند.
تعداد اعضا: جنبش عمدتا اینترنتی راست آلترناتیو رسما عضوی ندارد، بنابراین ارزیابی شمار 

دقیق اعضای آن دشوار است.
محــل حضور: این جنبــش در اینترنت حضور دارد و گفته شــده که محبوبیت آن رو به 

افزایش است.
نماد اعضای این جنبش، په په قورباغه اســت کــه از آن به عنوان عکس پروفایل خود در 
شبکه های مجازی مختلف استفاده می کنند. این شخصیت کارتونی معروف کم کم به نماد 

نفرت پراکنی و نژادپرستی تبدیل شد و محبوبیت خود را از دست داد.
آیا این جنبش در حال گسترش است؟ این جنبش نسبتا جدید سیاسی در سال گذشته به 
دلیل تمایل به حمایت از آقای ترامپ روندی رو به رشد داشت. اما برآورد میزان نفوذ و قدرت 

آن دشوار است.
کوکالکس کالن ها

بدنام ترین گروه سفیدپرســت در آمریکا کوکالس کالن ها هســتند با عالمت اختصاری 
.)KKK(

این گروه نخســتین بار در سال ۱۸۶۵ میالدی به دست کهنه سربازان ارتش کنفدراسیون 
آمریکا بنیاد نهاده شد.

کوکالکس کالن ها خیلی زود و قبل از آن که در دهه ۱۹۰۰ رشــد فراگیری داشته باشند 
در جنوب آمریکا گسترش یافتند.

این گروه به شدت با سیاهان آمریکا، یهودیان و مهاجران ضدیت دارد و مخالف برخورداری 
آن ها از آزادی های مدنی و حقوق یکسان است.

اعضای این گروه لباس هایی با کاله هایی متمایز می پوشند و علیه کسانی که برتری نژاد 
سفید را در ایالت های جنوبی به چالش می کشیدند، دست به اعدام و یا سایر حمالت خشونت 

آمیز می زدند.
اعضا این گروه را »سازمان مسیحی میهن پرست سفید« توصیف می کنند که ریشه های 

آن به کوکالس کالن ها در اوایل قرن ۲۰ برمی گردد.
دیوید دوک، رهبر ســابق گروه کوکالکس کالن، که در انتخابات مجلس سنای آمریکا 
شــرکت کرده است، در سال ۱۳۸۵ به دعوت محمود احمدی نژاد برای شرکت در کنفرانس 
»هولوکاســت تهران« به ایران دعوت شد و این سفیدپرست افراطی، دعوت احمدی نژاد را 

پذیرفت و او را مردی شجاع توصیف کرد.
تعداد اعضا: به گفته یکی از گروه های فعال در زمینه حقوق مدنی، گروه های وابســته به 
کالن ها در اکثر ایالت های آمریکا فعال هستند و شمار اعضا بین پنج تا هشت هزار نفر برآورد 

می شود.
محل حضور: ده ها گروه کوکالکس کالن در آمریکا از نیوجرســی تا لس آنجلس حضور 
دارند. این گروه ها شامل اتحادیه شوالیه های سفید و شوالیه های آمریکایی سنت گرا می شوند.

آیا این گروه در حال گســترش است؟ در ســال ۲۰۱۶ کوکالکس کالن ها گفتند که با 
»افزایش عضوگیری در ایالت های جنوبی« این گروه در حال احیای خود است.

گروه های نئونازی
لفظ نئونازی به گروهی از فعاالن جدایی طلب ضد دموکراسی اشاره دارد که دارای عقاید 

ضدیهودی بوده و به آدولف هیتلر و آلمان نازی عشق می ورزند.
به دلیل حمایت بند اول متمم قانون اساسی ایاالت متحده از »آزادی مطلق بیان« از جمله 

حق نفرت پراکنی، گروه های نئونازی از حمایت قانون اساسی این کشور برخوردارند.
در یکی ازمعروف ترین موارد، دادگاه عالی با استناد به متمم اول قانون اساسی از حق یکی 
ازگروه های نئونازی برای راهپیمایی درشهر عمدتا یهودی نشین اسکوکی درایالت ایلینوی و 

نمایش صلیب شکسته حمایت کرد.
تعداد اعضا: چندین سازمان شناخته شده نئونازی در آمریکا وجود دارد. از جمله این سازمان ها 

می توان به حزب نازی آمریکا و جنبش ناسیونال سوسیالیست اشاره کرد.
آشکارترین این گروه ها »اتحاد ملی« است. تازه ترین آمار اعضای این گروه به سال ۲۰۱۲ 
برمی گردد که شــمار اعضا دست کم ۲۵۰۰ نفر برآورد شده است. براساس مقاله ای که در 
سال ۲۰۱۱ منتشر شد، شمار اعضای جنبش ناسیونال سوسیالیست حدود ۴۰۰ نفر اعالم شد.

محل حضور: شماری از گروه های نئونازی در ایالت ویرجینیا شکل گرفته است. این گروه ها 
در ســال های اخیر گسترش بیشتری داشتند و اعضای برخی از این گروه ها از جمله جنبش 

ناسیونال سوسیالیست در ۳۲ ایالت فعال هستند.
آیا این گروه ها در حال گســترش هستند؟ به گفته موسســه تحقیقات جامعه و داده ها، 
سوءاســتفاده از رسانه های عمومی و اصلی باعث رونق جنبش راست گرای افراطی نئونازی 
شده است. به گفته یکی از گروه های فعال در زمینه حقوق مدنی، ارتباطات بین نئونازی ها در 

آمریکا و اروپا قوی تر شده است.

بازگشت آمریکا به دوران عمو تام

روابط ترامپ و 
جمهوری خواهان 
روز به روز بدتر 

می شود

ترامپ دوران نژادپرستی را احیا می کند

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، یک روز پس 
از آنکــه تحت فشــارهای زیاد مســتقیما گروه های 
نژادپرســت و نئونازی را در تظاهرات روز شنبه شهر 
شارلوتزویل ویرجینیا محکوم کرد می گوید که هر دو 

طرف درگیری مسئول آن خشونت ها هستند.
این اظهار نظر واکنش های گســترده ای را به دنبال 
داشته است. از جمله رهبران حزب دموکرات سخنان 
تازه آقای ترامپ را محکوم کردند اما یک کوکالکس 

کالن سابق از او تمجید کرده است.
درگیری هــای خشــونت بار روز شــنبه در شــهر 
شــارلوتزویل به مرگ یک تظاهرکننــده و جراحات 

تعداد دیگری از مخالفان راست گراها منجر شد.
رئیــس جمهور آمریکا روز ســه شــنبه همچنین 
چپ گرایــان را در حمله بــه هــواداران آلت-رایت 
)ملی گرایی سفیدپوســتی و راســت افراطی( مقصر 

شناخت.
او روز ســه شــنبه بــه خبرنگاران گفــت آن روز 

چیزهایی اتفاق افتاد که مردم نمی دانند.
او گفت: از آلت-رایت صحبت می کنید... خب، پس 
آلت-چــپ چه که به طرف آلت-رایــت یورش برد؟ 
آیا آن ها هیچ گناهی ندارنــد؟ این واقعیت که آن ها 

)چپی ها( چماق به دست حمله کردند چه؟
ناآرامی های شــارلوتزویل زمانی به اوج رســید که 
صدها سفیدپوســت ملی گرا کــه از نقاط مختلف به 
این شــهر آمدند در یک راهپیمایی به برداشته شدن 

مجســمه رابرت لی، ژنرال کنفدراســیون در جنگ 
داخلی آمریکا، اعتراض کردند.

ژنرال لی برای جنــوب می جنگید که هوادار حفظ 
نظام برده داری بود. اخیرا درخواست ها برای برداشتن 
مجســمه های او از اماکن عمومی بــاال گرفته که در 
مواردی موفق بوده اســت. اما این جریان طرفداران 

میراث کنفدراسیون را خشمگین کرده است.
روز شــنبه یک خودرو متعرضانی را زیر گرفت که 
علیه راست گرایان راهپیمایی می کردند و یک زن 3۲ 

ساله را کشت و ۱۹ نفر را زخمی کرد.
آقای ترامپ در این کنفرانس خبری که گاه حالت 
مشــاجره داشــت گفت تظاهرکنندگانــی که علیه 
هوداران برتری سفیدپوســتان در شــهر شارلوتزویل 
جمع شده بودند رفتاری خشونت بار داشتند و بخشی 

از مسئولیت خشونت ها بر دوش آن هاست.
رئیس جمهــور آمریکا گفت در میان کســانی که 
در حمایت از مجســمه لی جمع شده بودند هم مثل 

طرف دیگر آدم های خوبی وجود داشت.
او ابتدا روز شنبه در بیانیه ای بسیاری از طرف های 

درگیری را محکوم کرده بود.
امــا آن بیانیه با واکنش گســترده و شــدید حتی 
جمهوری خواهــان روبرو شــد که گفتنــد او باید به 
صراحت گروه های راســت افراطی سفیدپوست مانند 
کوکلوکــس کالن هــا، نئونازی ها و نژادپرســتان را 

محکوم می کرد.
او روز دوشــنبه در بیانیه ای چنین کرد و روز ســه 
شــنبه در کنفرانس خبری خود در نیویورک توضیح 
داد که چرا بــا تاخیر چنین کــرده: خیلی هم صبر 
نکردم. می خواســتم مطمئن شــوم کــه چیزی که 
دیده ام درســت است. بیانیه اولم مشکلی نداشت اما 
نمی شــود بیانیه ای خیلی صریح منتشر کرد درحالی 

که هنوز واقعیت ها را نمی دانید.
تظاهرات روز شــنبه درحالی انجام شــد که شب 
پیش از آن راست گرایان افراطی مشعل  به دست و با 
شــعارهای برتری نژاد سفید راهپیمایی کرده و حتی 

برخی سالم نازی داده بودند.
آقای ترامــپ در بیانیه دوشــنبه نژادپرســتی را 

شیطانی خواند.
او تاکید کرد که نفرت پراکنی جایی در آمریکا ندارد 
و همه کســانی که روز شــنبه اقدام مجرمانه انجام 

داده اند مسئول خواهند بود.
وی کســانی کــه بــا انگیزه های نژادی دســت به 
خشــونت می زننــد را جنایتــکار و اوبــاش توصیف 
کــرد و گفت اقدام گروه های راســت گرای افراطی و 
ســایر گروه هایی که نفرت پراکنی می کنند مغایر با 

ارزش های آمریکایی است.
تری مک آلیــف، فرماندار دمکــرات ویرجینیا، در 
بیانیه شــدیدالحنی نوشــت: نئونازی ها، کوکالکس 
کالن ها و برتری جویان سفیدپوســت با تســلیحات 
زیاد به شــارلوتزویل آمدند، نفرت پراکندند و دنبال 
عوا بودند. یکی از آن ها در عملی که تروریسم داخلی 
بود یک زن 3۲ ســاله را به قتل رســاند و دو نفر از 
بهترین مامــوران ما در حادثه ای تراژیک درحالی که 
برای حفاظت از مردم تالش می کردند کشــته شدند. 

این کار 'هر دو طرف' نبود.
ایالت ما و ملت ما بعد از یکی از بزرگترین تجمع ها 

برای نفرت پراکنی و خشونت در دوره های اخیر هنوز 
تعادل خود را بازنیافته. ما نیازمند یک رهبری واقعی، 

که باید از رئیس جمهور شروع شود، هستیم.
رهبران همه بخش های این کشور و همه دیدگاه های 
مختلــف جناحی این افراد را به زبانی ســاده و بدون 
درنگ محکوم کردند. مردم آمریکا انتظار همین رفتار 

را از رئیس جمهور دارند و همین حاال.
از ســوی دیگــر دیویــد دوک از رهبران ســابق 
کوکالکــس کالن در توییتی از رئیس جمهور آمریکا 

تمجید کــرد: رئیس جمهــور ترامــپ از صداقت و 
شهامت شــما برای بیان حقیقت درباره شارلوتزویل 

و محکوم کردن تروریست های چپگرا .... متشکریم.
سایر واکنش ها به اظهارات تازه ترامپ

نانســی پلوســی رهبر اقلیت دمکــرات در مجلس 
نمایندگان در انتقادی شــدید از ســخنان تازه آقای 
ترامپ گفت: رئیــس جمهور ترامــپ از همان ابتدا 
نیروهــای تعصــب و تبعیض را پناه داده و تشــویق 
کرده. ما در استخدام کارکنان کاخ سفید و همچنین 
رفتار عیان دولت در برخورد با مهاجران، مســلمانان 

و جوامع رنگین پوست شاهد این موضوع بوده ایم.
او افــزود: وقتی اوباش برتری جوی سفیدپوســت 
دســت به بی رحمی و قتــل در آمریکا می زنند فقط 
یک طرف هســت که باید جانب آن را گرفت. مردم 
آمریکا مســتحق رئیس جمهوری هســتند که این 

مساله را درک می کند.
چاک شــومر رهبر دمکرات های ســنا هم نوشت: 
روسای جمهور بزرگ و خوب آمریکا به دنبال متحد 
کردن هســتند نه شــکاف انداختن. اظهارات دونالد 
ترامپ به روشــنی نشــان می دهد او در میان آن ها 

نیست.
ســناتور جمهوری خواه مارکو روبیو هم در توییتر 
نوشــت: آقای رئیس جمهور شــما نمی توانید اجازه 
دهید که هواداران برتری سفیدپوست ها فقط مسئول 
بخشــی از حادثه شــناخته شــوند. آن ها از عقایدی 
حمایــت می کنند که هزینه زیادی بــرای ملت ما و 

جهان داشته.
او تاکید که این گروه ها صد درصد مسئول هستند.

ســوزان کالینز دیگر ســناتور جمهوری خواه گفت: 
خشونت در شــارلوتزویل کار گروه های نژادپرست و 

نفرت پراکن بود. ما باید علیه آن ها متحد شویم.
ســناتور جان مکین هم نوشــت: نژادپرســتان و 
آمریکایی هایی که علیه نفرت و تعصب بلند می شوند 
از نظر اخالقی اصال برابر نیستند. رئیس جمهور باید 
ایــن را بگویــد. میت رامنی نامزد حــزب جمهوری 
خواه در انتخابات ســال ۲۰۱۲ ریاست جمهوری هم 
گفت: نه اینها یکی نیســتند. یک طرف نژادپرســت 
اســت، متعصب است، نازی است. طرف دیگر مخالف 
نژاپرســتی و تعصب اســت. اینها دو جهان متفاوت 

اخالقی را اشغال می کنند.

موج واکنش ها به اظهارات ترامپ درباره خشونت های ویرجینیا

آیا گروه های راست افراطی آمریکا 
در حال گسترش اند؟

شخصیت کارتونی په په که تبدیل به 
نماد جریان آلت رایت شد.


