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  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠٢٢ جون ٠٨

 

 .کرد  خودداریامريکا اجالس از شرکت در ً رسمايکوسکرئيس جمھور م

 
با اين حال، برخی از کشورھا از سوی واشنگتن از شرکت .  روز دوشنبه در لس آنجلس آغاز شدامريکا سران اجالس

ی مرکزی و امريکادر اعتراض به اين تصميم واشنگتن، چندين تن از سران کشورھای . کردن در آن منع شده اند

  .ت در اين مراسم خودداری کردندجنوبی از شرک

 به رھبری امريکا ۀد کرد که در اجالس سران قارئيأ تسيکوآندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئيس جمھور پرنفوذ مک

او روز دوشنبه اعالم کرد که به جای آن مارسلو ابرارد، وزير امور خارجه را اعزام .  شرکت نخواھد کردامريکا

  : خبری روز دوشنبه گفتاجالس رئيس جمھور در. خواھد کرد

  ». کشورھا دعوت نشده اندۀمن به اين اجالس سفر نخواھم کرد زيرا ھم«

 در اين تصميم ئیتنھا  را بهامريکاجمھور   جو بايدن، رئيس، صحبت ھايش گفت، اوۀ در اداميکوسجمھور مک رئيس

 مطلع است که ًر نمی داند، او کامال التين شد مقصامريکابه دعوت نکردن سران چپگرای  گيری واشنگتن که منجر

بايدن از سوی جمھوری خواھان و به ويژه برخی از سياستمداران در حزب جمھوری خواه و ھمچنين در حزب 

  . کوبائی مھاجر در فلوريدا و ديگر نقاط اياالت متحده در ارتباط ھستند بشدت تحت فشار استۀدموکرات که با جامع

رئيس . لتی نيست که به دليل اختالفات ايدئولوژيک دعوت واشنگتن را نپذيرفته استلوپز اوبرادور تنھا رئيس دو

جمھور ھندوراس، شيومارا کاسترو، روز شنبه گفت که در خانه خواھد ماند و در عوض، ادواردو انريکه رينا، وزير 

  .امور خارجه را به لس آنجلس خواھد فرستاد
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در .  ديپلماتيک بين تگوسيگالپا و واشنگتن استنجشاشاره ای به سال ھا تانصراف ھندوراس از شرکت در نمايش بايدن 

 –حالی که کاماال ھريس، معاون رئيس جمھور اياالت متحده، مھمان افتخاری مراسم تحليف کاسترو بود، دولت اوباما 

  .مايت کرد در ھندوراس ح٢٠٠٩از کودتای  –ن ری کلينت اياالت متحده در دوران ھيلۀبه ويژه وزارت خارج

ھای طوالنی نقض آشکار حقوق بشر در  اين کودتا که منجر به سرنگونی مانوئل زاليا، ھمسر کاسترو شد و آغاز سال

 او در دوران اوباما در ۀجمھور و کل کابين اين کشور بود، براندازی در حالی رخ داد که بايدن به عنوان معاون رئيس

  .س خود را به نفھمی کامل زدند انسانی در ھندوراۀمورد نقض حقوق اولي

 را به اياالت متحده مسترد امريکاپس از روی کار آمدن کاسترو، ھندوراس، خوان اورالندو ھرناندز، متحد سابق و آدم 

  .راتی ايجاد کنديي دو کشور تغۀکرد تا به اتھامات مربوط به مواد مخدر محاکمه شود، که احتمال دارد اين کار در رابط

  شرکت نخواھد کرد مگر اينامريکا ۀر بوليوی، لوئيس آرس، ماه گذشته ھشدار داد که در اجالس سران قاررئيس جمھو

  . لغو شودًدر نيکاراگوئه، ونزوئال و کوبا رسما» حذف خلق ھای برادر«که 

سف أ ابراز تگرا  به سه کشور چپامريکا ئیاعتنا ھا از بی  نيز بر اساس گزارشرجنتايناجمھور  آلبرتو فرناندز، رئيس

  . سران دور بمانداجالسکرده و قصد دارد تا زمان دريافت تماس شخصی از سوی بايدن، از 

ً چپ ھا، علنا اعالم ۀحتی ژائير بولسونارو، رئيس جمھور برزيل، متحد نزديک اياالت متحد و از دشمنان قسم خورد

جمھور اياالت متحده را به وی ندھد، در اين اجالس  مالقات دوجانبه با رئيس ۀکرده بود که تا زمانی که کاخ سفيد وعد

  .شرکت نخواھد کرد

  .مپ رقيب بايدن در انتخابات قبلی رياست جمھوری داشت نزديکی با دونالد ترۀبولسونارو، رابط

يلی غيبت خود را در اين اجالس اعالم نکرده است، اما روز دوشنبه تصميم چدر حالی که گابريل بوريچ، رئيس جمھور 

خواند و حرف دو پھلوی عجيبی زد که » تصميم نادرست«و » اشتباه«برای حذف کوبا، ونزوئال و نيکاراگوئه را يک 

و جايگاه آنان را در داخل کشور و افکار عمومی داخلی اين » موضع«اياالت متحده با عدم دعوت از اين کشورھا 

  .کشور ھا تقويت می کند

يک مقام دولتی ناشناس به رويترز اعالم کرد .  در لس آنجلس، کاليفرنيا آغاز شد روز دوشنبهامريکا ۀ سران قاراجالس

  . را برای حذف کوبا، ونزوئال و نيکاراگوئه گرفته استئی تصميم نھاامريکاکه دولت 

ًظاھرا . توصيف کرد» تروئيکای ترور«مپ، زمانی اين سه کشور چپکرا را بولتون، مشاور امنيت ملی دولت ترجان 

سخت تر عليه تالشی برای برانگيختن شور و شوق در ميان متحدان واشنگتن برای اعمال تحريم ھای بيشتر و اين 

 .باشد ش میھمسايگان سوسياليست

 زروسيه امرو

  


