دوشنبه  27دی 1400

قتل پاتریس لومومبا در سال 1961میالدی

پاتریس امری لومومبا ،سیاستمدار و اولین
نخستوزیر کشور جمهوری دموکراتیک کنگو بود.
او با مبارزات خود راه را برای استقالل زئیر از بلژیک
فراهم کرد و دست بلژیکیها را از منابع و بانکهای
کنگو کوتاه ساخت .اما پس از مدتی بر اثر توطئه
سرویس اطالعاتی سیای آمریکا از نخستوزیری عزل
و در 17ژانویه 1961میالدی توسط دیکتاتور موبوتو
قطعه قطعه و در اسید سولفوریک انداخته شد.
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ترامپ در تجمع انتخاباتی  :تا پس گرفتن دوباره آمریکا از بایدن آرام نمیگیریم

مقصر
آب و هوای
بد اوکراین
هم هستیم!

سخنگویکاخ
کرملین ضمن رد
ارتباط روسیه با
حمالت سایبری
به وبسایتهای
دولتی اوکراین ،گفت:
مقامات کییف ،مسکو
را مقصر همه چیز
میدانند .دیمیتری
پسکوف تصریح کرد:
روسیه هیچ ارتباطی
با حمالت سایبری به
وبسایتهای دولتی
اوکراین ندارد .وی
افزود :تقریب ًا به این
واقعیت عادت کردهایم
که اوکراینیها همه
چیز حتی آب و هوای
بد خود را به گردن
روسیه میاندازند.

جهان

زردنبو علیه خوابالو!

عــــــلــــــوی
در مــیــان گــافهــا و
ضــع ـفهــای جــدی
جو بایدن که ترامپ
ب ــه او «خ ــواب ــال ــو»
مـ ـ ـ ـ ـیگ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ــت،
ت ــاشه ــای ســیــاســی و انــتــخــابــاتــی
رئــی ـسجــمــهــور س ــاب ــق و جــنــجــالــی
ایــن کشور آغــاز شــده اســت .دونالد
ترامپ در جمع حامیانش در شهر
«فلورانس» ایالت آریزونا سخنرانی
خود را با حمالت لفظی به رسانههای
آمریکایی و تکرار ادعــای خود درباره
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری
ســال ۲۰۲۰بر جو بایدن آغاز کرد .وی
ضــمــن تــاخــتــن بــه دولـ ــت دمــوکــرات
گفت :رئیس جمهور فعلی ،آمریکا
را در جهان حقیر کــرده و اکنون این
کشور مضحکه جهان شــده اســت.
ترامپ با تاختن به عملکرد جو بایدن
و تمسخر اظــهــارات او ،بــه گا فهای
رئیسجمهور کنونی دموکرات طعنه
زد و سپس به وضعیت بد اقتصادی،

تورم ،خالی بودن فروشگاهها از کاالها
و شمار بــاالی ابتال بــه وی ــروس کرونا
در آمریکا اشــاره کــرد .رئیسجمهور
پیشین آمریکا سپس بــه وضعیت
کــنــونــی آمــریــکــا در جــهــان پــرداخــت
و گــفــت« :پوتین نــه تنها تهدید به
حمله به اوکراین کرده که اکنون گفته
بــه کــوبــا و ون ــزوئ ــا هــم مـ ـ ـیرود .ایــن
بــه معنای فــقــدان احــتــرام گذاشتن
(بــه آمریکا) اســت .ما قبال ًهرگز این
مشکل را نداشتیم ،درست است؟»
بــه ادع ــای تــرامــپ «مــا هیچ مشکلی
با پوتین و اوکراین نداشتیم ،ما هرگز
مشکلی در ارتباط با رئیسجمهور
شــی (رئیسجمهور چین) و تایوان
نداشتیم .چین ،روسیه و ایــران وارد
اقــدامــات تهاجمی و تحریکآمیزی
شدهاند که تنها یک سال پیش (دوره
ریــاســت جــمــهــوری تــرامــپ) جرئت
انجام این اقدامات را نداشتند .آنها
دارند سر ما بازی درمیآورند» .رئیس
جــمــهــور پیشین ایـ ــاالت مــتــحــده با
تشویق حامیان خود برای شرکت در

گزارش
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سنگاندازی علیه همگرایی

انتخابات مــیــاندورهای  ۲۰۲۲کنگره
آمریکا اع ــام ک ــرد« :ای ــن انتخابات
بسیار مهم اســت امــا مهمتر از آن،
انتخابات ریــاســت جمهوری ۲۰۲۴
اســت .مــا دوب ــاره کنترل کنگره را به
دســت خواهیم آورد ،ما کــاخ سفید
را پس خواهیم گرفت ،ما آمریکا را
دوباره پس خواهیم گرفت».
در همین ح ــال ،گــزارشهــا حــاکــی از
افــت شدید اعتماد مــردم آمریکا به
دمــوکــراســی مــوجــود در ای ــن کشور
است .بر اساس نتایج یک نظرسنجی
جدید ،بیشتر آمریکاییها معتقدند
دموکراسی در ایاالت متحده در خطر
از بــیــن رفــتــن اس ــت و م ــردم اعتماد
خ ــود را بــه انــتــخــابــات ای ــن کــشــور از
دســت دادهان ـ ــد .بــه نوشته روزنــامــه
«نــیــویــورک پــســت» ،فقط  ۲۶درصــد
شرکتکنندگان گفتهاند دموکراسی
در ایاالت متحده برای نسلهای آینده
تضمین میشود و تنها۲۱درصد موافق
بــودنــد دمــوکــراســی در آمــریــکــا ایمن
است.

در بحبوحه تــنــش فــزایــنــده مــیــان روســیــه و
اوکراین ،رئیس جمهور جمهوری آذربایجان
در سفر روز شنبه خــود بــه کـییــف ،حمایت
کــامــل خ ــود از اوک ــرای ــن را ابـ ــراز داشـ ــت .به
گ ــزارش ف ــارس ،الــهــام عــل ـیاف در کنفرانس
خــبــری مــشــتــرک ب ــا «ول ــودم ــی ــر زلــنــســکــی»
رئــیــس جمهور اوکــرایــن از حــق حاکمیت و
تمامیت ارضی این کشور اعالم حمایت کرد.
وی در این کنفرانس خبری گفت« :در آیندهای
نزدیک ،ما سیامین سالگرد روابط دیپلماتیک
خود را جشن خواهیم گرفت .من میخواهم
بگویم اوکراین و آذربایجان همواره از یکدیگر
و استقالل ،تمامیت ارضــی و حق حاکمیت
یکدیگر حمایت کرده و این حمایت در بیانیه

تحوالت سیاسی در عراق با گرههای زیــادی روب ـهرو شده است .پس از
حواشی تشکیل جلسه روز اول پارلمان عراق که منجر به درگیری طرفداران
مقتدی صدر با رئیس ِسنی شد ،منابع امنیتی عراقی اعالم کردند منزل
یک نماینده پارلمان و مقر حزب رئیس پارلمان این کشور در بغداد با
نارنجک هدف حمله قرار گرفته است .کانال خبری صابریننیوز در خبری
فوری ضمن اشاره به جزئیات این حادثه نوشت :احتماال ًانفجار در یکی
از مقرهای حزب «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق و به وسیله
نارنجکهای دستی رخ داده است .صابریننیوز با بیان اینکه منزل و دفتر
نماینده پارلمان عراق نیز از ناحیه در و پنجره تخریب شده ،افزود« :عبطان
در زمان حادثه در منزل نبود اما پدر وی بهشدت زخمی شده است» .پیش
از این هم منزل برخی نمایندگان پارلمان به طور مشابهی هدف حمالت
کور قرار گرفته بود.
در همین حال ،در ادامه تالشها برای سر و سامان دادن به اوضاع سیاسی
این روزهای عراق ،رئیس ائتالف الفتح در نجف اشرف با رهبر جریان صدر
دیدار و گفتوگو کرد .در همین زمینه« ،کاظم الحیدری» عضو ائتالف
دولةالقانون تأکید کرد :حمالت اخیر به نمایندگیهای دیپلماتیک در
سایه روند سیاسی برای تشکیل کابینه نشان میدهد بازی کثیفی برای
ایجادشکافمیانگروههایشیعیعراقدنبالمیشود.گروههایمقاومت
عصائب اهلالحق و کتائب حزبهللا در دو روز اخیر با صدور بیانیههایی
تأکید کردند این حمالت مشکوک با هدف سنگاندازی در روند پیشبرد
فرایند سیاسی پس از انتخابات عراق انجام میشود .وی دربــاره تالش
برخی برای ایجاد اختالف بین صدر و کمیته هماهنگی شیعیان گفت:
«هدف از این حمالت پی در پی این روزها ،ایجاد شکاف بین جریان صدر و
االطار التنسیقی(چارچوب هماهنگی) و قطع کردن راههای گفتوگو بین
طرفهای سیاسی برای تشکیل کابینه است» .وی با تأکید بر مخالفت
همه گروههای مقاومت با این حمالت گفت :این زمانبندی برای حمالت و
رویه فعلی نشان میدهد طرفهای پشت آن به دنبال دامن زدن دوباره به
تنشها هستند ،در حالی که همه گروههای چارچوب هماهنگی مخالفت
خود را با این گونه اقدامات اعالم کردند.
جریان صدر به عنوان حزب سیاسی پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر
عراق طی هفتههای گذشته در حال رایزنی با دیگر گروههای شیعی
عضو االط ــار التنسیقی (چــارچــوب هماهنگی) بــود؛ امــا به عقیده
کارشناسان تالشهای پشت پردهای برای به انزوا کشاندن چارچوب
هماهنگی و شریک نکردن آن در دولت آینده عراق جریان دارد.

مشترکی که به امضا رساندیم نیز منعکس
شده است».
سفر رئیسجمهور آذربــایــجــان بــه اوکــرایــن
در حالی انجام میشود که تنش میان مسکو و
کییف در ماههای اخیر بهشدت افزایش یافته
است .جنگ سال گذشته میان ارمنستان و
جمهوری آذربایجان هم با میانجیگری مسکو
به آتشبس منتهی شده است.
باکو و ایروان سال گذشته بر سر منطقه قرهباغ
کوهستانی یک جنگ ۴۴روزه را تجربه کردند
و ایــن جنگ با میانجیگری مسکو به توافق
آتـشبــس ختم شــد .بــاوجــود آتـشبــس بین
جمهوری آذربایجان و ارمنستان ،اختالفات و
تنشهای دو کشور بر سر موضوعاتی از قبیل
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تعیین م ــرز و دادن
جــاده و گذرگا ههای
ارتــبــاطــی هــنــوز
حــــــل نـــشـــده
اسـ ــت .تــرکــیــه
نیز که از حامیان
ال ــه ــام ع ــلــیاف به
شمار میآید ،تاکنون
ح ــق حــاکــمــیــت روســیــه
بــر شــبــه جــزیــره کــریــمــه را
کــه درپ ــی همهپرسی به
روســیــه الــحــاق شــده ،به
رســمــیــت نشناخته
است.

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

بولوار سجاد ،نبش سجاد 1
91735 - 577
)051( 37685011 -14

صندوق پستی:
تلفن:
دفترتهران:
بولوارکشاورز ،حد فاصل کارگر و جمالزاده ،شماره 336
)021( 66937575
تلفن:
(داخلی)021( 66430122 )226
نمابر:
30004567
پیامک:

یادداشت
آزمایش موشکی کرهشمالی
و آمریکای بیراهبرد

مــــــهــــــدی ســــامــــی
کارشناس مسائل شرق آسیا
جمعه گذشته در چهاردهمین روز از
سال  ،2022کرهشمالی سومین آزمایش موشکی
خود را در سال جدید با پرتاب دو موشک دیگر با
موفقیت بــه اج ــرا درآورد .واشـنـگـتــن هــم روز
چهارشنبههفتهگذشتهپنجمقامکرهشمالیفعال
در روسیه و چین را به بهانه دســت داشتن در
دسترسی به فناوری و تجهیزات برای برنامههای
موشکی اخیر کرهشمالی در لیست تحریم خود
قرار داد و البته به دنبال تحریمهای دیگری از طریق
سازمان ملل هم بوده است.
به باور کارشناسان روابط بینالملل ،این آزمایش
موشکی ،پاسخی سریع به اقدام ایاالت متحده در
تحریمهای جدید اعمال شده علیه پیونگیانگ
بوده است .کیم جونگ اون قبال ًدر این مورد هشدار
داده بــود اگــر ایــاالت متحده دســت به اقدامات
تحریمی جدیدی بزند ،واکنش قاطعانهای نشان
خــواهــد داد .در بیانیهای کــه توسط خبرگزاری
رسمیکرهشمالیمنتشرشده،یکیازسخنگویان
وزارت خارجه این کشور این پرتابها را به عنوان
عملی بحق در دفــاع از خود خطاب کــرده است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که واشنگتن
از طرفی در پی منزوی کردن کرهشمالی از طریق
روشهایخصمانهبودهوازجهتیادعایبازگشت
به مذاکرات دیپلماتیک در مورد رفع تحریمها و
مسائل هستهای را دارد .سخنگوی کرهشمالی
آمریکا را متهم کرده که به شکل گانگسترها رفتار
میکند و آزمایشهای اخیر صرفا ًبرای نوسازی
ارتش بوده و به منظور تهدید هیچ کشوری انجام
نشده است .به نظر میرسد واشنگتن بهشدت
نگران دستیابی پیونگیانگ به فناوری موشک
بالستیک مافوق صــوت شــده و سرعت و مانور
آنهــا را چالشی جــدی بــرای سیستمهای دفاع
موشکی خود میداند .کشورهای چین ،روسیه
و آ مــر یـکــا از جمله توسعهدهندگان اینگونه
موشکها هستند .مذاکرات صلح میان واشنگن
وپیونگیانگاززماننشستصلحهانویدرسال
 2019در دوران دونالد ترامپ تاکنون متوقف شده
و جو بایدن هم تا این مقطع عمال ًکاری در تسهیل
این روند صورت نداده است .نکته مهمی که نباید
از آن غفلت کــرد ،ایــن اســت که به نظر میرسد
راهبرد «نگاه به شرق» ایاالت متحده ،صلح پایدار
را در این منطقه برنمیتابد .صلح پایدار در منطقه
شرق آسیا مساوی خواهد بود با پایان مأموریت
نظامیان آمریکایی و به ناچار خروج نظامیان این
کشور از پایگاههای نظامی خود در ژاپن و کرهجنوبی
که در صورت وقوع احتمالی ،جای پای مهم و دلیل
قابلتوجیهحضورآمریکادراینمنطقهراهبردیو
رقابت با چین نیز به مرور کمرنگ شده و کشورهای
میزبان ،خواهان اخراج ایاالت متحده از خاک خود
خواهند شد.

