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 حزب حاکم آفريقاي جنوبي زوما را برکنار کرد 
ح��زب حاک��م آفريقاي جنوب��ي تصميم 
گرفت��ه ت��ا از رئيس جمه��وري بخواهد از 
س��متش کناره گي��ري کند. ب��ه گزارش 
روزنام��ه تايم��ز اليو از ق��ول منابع مطلع 
گزارش داد که کميته اجرايي حزب حاکم 
کنگ��ره ملي آفريقاي جنوبي تصميم خود 
را در جريان 13 س��اعت جلس��ه که س��اعت 3 بامداد به وقت محلي به 
پايان رس��يد، اتخاذ کرده و از جاکوب زوما، رئيس جمهوري اين کش��ور 
 SABC خواس��ته تا از س��متش کناره گيري کند. ديروز، آژانس خبري
آفريق��اي جنوب��ي گ��زارش داد که حزب حاکم اين کش��ور به زوما 48 
س��اعت زمان داده تا از س��متش کناره گيري کند. زوما که از 2003 در 
راس قدرت در آفريقاي جنوبي قرار دارد، با يکس��ري اتهامات فس��اد 
روبروس��ت و همي��ن مس��اله باع��ث تنش هاي سياس��ي و نارضايتي 

مردمي از وي شده است اما خودش اين اتهامات را رد مي کند.

يادداشت

چرا آفريقاي جنوبي براي جهان اهميت دارد؟
 سيريل رامپوسا رهبر تازه حزب حاکم کنگره ملي آفريقايي به دنبال 
جايگزيني زوما در سمت رياست جمهوري است. اين عمليات حساس 
و نتيجه آن نامشخص است. حتي اگر رامپوسا موفق شود با چالش هاي 
زيادي در اصالح دولت فاسد و اقتصاد لرزان روبروست. در سالهاي پس 
از آپارتايد، آفريقاي جنوبي به دنبال از بين بردن شيوه پسا استعماري 
آفريقا بود. ماندال قهرمان آزادي که هوشيارانه حکومت کرد، و همانند 
سياس��تمداراني چون رابرت موگابه يا جيکوب زوما براي بقا در قدرت 
تالش نکرد.آفريقاي جنوبي تحت رياست جمهوري زوما از نظر خشونت 
سياسي و سقوط اقتصادي به ديگر کشورهاي آفريقايي چون زيمبابوه يا 
کنگو نمي رسيد اما در دوران زوما ، تکرار ترس هاي بازگشت به دوران 
ضد آپارتايد درميان فعاالن سياسي مطرح شد.رياست جمهوري زوما 
همچنين انتقاد نسبت به نابرابري اقتصادي را به دنبال داشت که معتقد 
بودند اين دوران باعث تشکيل يک گروه کوچک از نخبگان سياسي 
ش��ده ولي فقر به طور گس��ترده ادامه دارد. رامپوس��ا منعکس کننده اين 
رويکرد است و چه اين رهبر سابق اتحاديه معدنچيان پيروز شود يا خير 
آفريقا براي جهان اهميت دارد. جمعيت قاره آفريقا تا س��ال 2050 به 
2.4 ميليارد نفر مي رسد.اتحاديه اروپا درتالش براي برخورد با مهاجران 
آفريقايي است و اين رشد جمعيت به معني گسترش اين موج خواهد بود 
و افزايش جمعيت برتغييرات اقليمي تاثيرگذار خواهد بود.براي جلوگيري 
از اين رويداد دولتمداري و بهبود رويکرد اقتصادي بايد به طور گسترده 
در آفريقا تغيير کند. اگر همه چيز خوب پيش رود اين قاره مي تواند به 
قطب تازه رشد اقتصادي جهان تبديل شود. آفريقاي جنوبي به يکي از 
نمايندگان اقتصادي قاره در جهان تبديل شد و عضو گروه 20 شد.اگرچه 
نيجريه بزرگترين اقتصاد قاره است آفريقاي جنوبي باالترين سهميه 
توليد ناخالص داخلي و بخش مالي پيچيده و زيرساخت هاي عالي حمل 
ونقل را دارد. اگر آفريقاي جنوبي عقبگرد کند ، بدبيني درباره آينده قاره 

آفريقا در بقيه جهان نيز گسترش خواهد داشت.
ترجمه: فاطمه مهتدي

دريچه

 درحاليک��ه ائت��الف بزرگ آلمان با کاهش محبوبيت روبروس��ت 
انتظار مي رود انتخاب آندرا ناهلس 47 ساله به عنوان رهبر حزب 
سوسياليس��ت، فرصت بقاي اين حزب درائتالف را بيش��تر کند و 
خون��ي ت��ازه در رگ هاي دو حزب خس��ته دموکرات مس��يحي و 
سوس��يال دموکرات باشد.به گزارش گاردين خانم ناهلس دومين 
زني اس��ت که در 155 س��ال تاريخ آلمان رهبري حزب چپ ميانه 
را در دست مي گيرد. در اين ميان قويترين زن سياستمدار آلماني، 
آنگال مرکل تحت فشار شديد حزب خود است و با وجود انتقادات 
اعالم کرده در س��مت صدراعظمي براي چهارس��ال ديگر باقي خواهد ماند.نتايج جديدترين 
نظرسنجي از کاهش چشمگير محبوبيت احزاب متحد مسيحي و حزب سوسيال دموکرات در 
بين ش��هروندان آلماني در آس��تانه تش��کيل ائتالف بزرگ خبر مي دهد. س��ه روز بعد از انصراف 
"مارتين ش��ولتز"، رئيس حزب سوس��يال دموکرات از عهده داري س��مت وزارت امور خارجه، 
سوس��يال دموکرات ها با کس��ب 16.5 درصد آراء ش��هروندان رکورد بس��يار پاييني را بدس��ت 

آوردند. 
ب��ه اي��ن ترتي��ب سوس��يال دموکرات ها تنه��ا 1.5 درصد از حزب افراط��ي آلترناتيو براي آلمان 
که در اين نظر س��نجي 15 درصد آراء ش��هروندان را بدس��ت آورده اس��ت جلوتر هس��تند. بر 
اس��اس توافق��ات انجام ش��ده در مذاک��رات ائتالفي مس��ئوليت وزارتخانه ه��اي دارايي، امور 
خارج��ه و وزارت کار و ام��ور اجتماع��ي ب��ه ح��زب سوس��يال دموک��رات مي رس��د. همچنين 
 مس��ئوليت وزارت خانواده، دادگس��تري و محيط زيس��ت نيز بر عهده سوس��يال دموکرات ها 

خواهد بود.

انتخاب رهبري جوان براي پيشبرد ائتالف آلمان

چراغ سبز مجلس برای گران شدن عوارض آزادراه ها/تجارت/علی کاشی

گ��روه بي��ن المل��ل – رئيس جمه��وري آمريکا 
بودج��ه 4.4 تريلي��ون دالري دول��ت ف��درال در 
سال مالي 201۹ را براي تصويب به کنگره ارائه 
کرد که در آن از هزينه هاي ديپلماتيک کاس��ته 
و ب��ر هزينه هاي نظامي افزوده ش��ده اس��ت.به 
گزارش بلومبرگ در اين طرح بودجه بخش��ي از 
مستمري ها و برنامه هاي تامين اجتماعي کاهش 
يافته تا هزينه هاي نظامي و اعمال سياست هاي 
م��ورد نظ��ر ترام��پ در زمين��ه مهاجرتي تامين 
ش��ود.ترامپ بار ديگر از قانون گذاران خواس��ت 
ت��ا هزينه ه��اي بخش ه��اي زيس��ت محيطي، 
تحقيق��ات و برنامه ه��اي ديپلماتيک را که از نظر 
وي تلف کردن پول دولت است به شدت کاهش 
دهند. وي خواس��تار کاهش 27 درصدي بودجه 
وزارت ام��ور خارجه، کاهش 25 درصدي بودجه 
آژانس حفاظت از محيط زيس��ت و پايين آمدن 
هزينه هاي نوس��ازي برخ��ي برنامه هاي تامين 
اجتماعي از جمله برنامه مديکر ش��ده اس��ت. در 
ع��وض بودجه حاصل از اي��ن کاهش هزينه ها، 
صرف س��اخت ديواري در مرز آمريکا و مکزيک 
و افزايش هزينه هاي نظامي خواهد شد.بر اساس 
اين طرح، بودجه پنتاگون افزايش��ي 80 ميليارد 
دالري يعني 13 درصدي را ش��اهد خواهد بود. 
برنامه هاي پرداخت مس��تمري هاي مختلف در 
ط��ي ي��ک دهه 1.7 تريليون دالر کاهش خواهد 
يافت که 237 ميليارد دالر آن مربوط به کاهش 
بودج��ه برنامه مديکر اس��ت. مديکر يک برنامه 
سراسري بيمه اجتماعي است که از سال 1۹66 به 
اين طرف اجرا مي شود.بودجه پيشنهادي ترامپ 
نش��ان مي دهد که کس��ري بودجه س��ال 201۹ 
دولت فدرال آمريکا نسبت به پيش بيني هاي سال 
گذشته دو برابر خواهد بود و به ۹84 ميليارد دالر 
خواهد رس��يد. رقم کسري بودجه آمريکا در طي 
يک دهه آينده مجموعا 7.1 تريليون دالر خواهد 
ب��ودو س��طح بدهي ملي آمري��کا به نزديکي 30 
تريلوين دالر خواهد رسيد. دونالد ترامپ رييس 
جمه��وري آمريکا برنامه خود را براي بازس��ازي 
زيرساخت هاي "در حال فروپاشي" کشور را ارائه 
کرده است.براس��اس اين برنامه دولت از کنگره 
خواسته است 200 ميليارد دالر را ظرف يک دهه 
آينده براي بازسازي راه ها و بزرگراه ها، فرودگاه ها 
و بنادر اختصاص دهد.دولت آمريکا اميدوار است 
ايالت ه��اي اين کش��ور به ط��ور جداگانه بيش از 
ي��ک تريلي��ون دالر از بودجه خ��ود را به اين کار 
اختصاص دهند.بازسازي زيرساخت هاي آمريکا 

يک��ي از وعده ه��اي اصلي در مبازرات انتخاباتي 
آقاي ترامپ بود. با اين همه تحليل گران مي گويند 
براي موفق شدن اين طرح بسياري از آمريکايي ها 
با افزايش ماليات و عوارض جاده اي روبرو خواهند 
شد.آقاي ترامپ در حساب توييتري خود نوشت: 
"بع��د از هزينه ک��ردن ديوانه وار 7 تريليون دالر 
در خاورميانه، زمان س��رمايه گذاري آمريکا براي 
خودش فرا رس��يده اس��ت." ترامپ در اين طرح 
همچنين خواس��تار افزايش قاب��ل توجه بودجه 
بخش مهاجرتي دولت آمريکا ش��ده اس��ت. وي 
خواه��ان 782 ميلي��ون دالر بودجه براي جذب 
2750 نف��ر مام��ور جديد مرزي و مهاجرتي و 2.7 
ميليارد دالر بودجه جهت بازداشت افرادي شده 
که به صورت غيرقانوني در امريکا حضور دارند. 
ترامپ همچنين خواس��تار اختصاص 18 ميليارد 
دالر بودجه در طي 2 سال مالي آينده براي ساخت 

ديواري در مرز آمريکا و مکزيک است.
بودج�ه پيش�نهادي ���۲۴ ميليارد دالري براي 

نوسازي برنامه هسته اي آمريکا
بودجه پيش��نهادي رئيس جمه��ور آمريکا براي 
سال مالي 201۹ خواستار اختصاص 24 ميليارد 
دالر براي نوس��ازي بخش هاي س��ه گانه برنامه 
هس��ته اي اين کش��ور است. در بوجه پيشنهادي 
ترامپ که رسانه هاي آمريکا روز دوشنبه گزارش 
داده اند آمده اس��ت: »اين بودجه خواستار بودجه 
24 ميلي��ارد دالري ب��راي نوس��ازي و نگهداري 
بخش هاي س��ه گانه برنامه هس��ته اي آمريکا - 
زمين، دريا و هوا- و همچنين فرماندهي، کنترل 
و سامانه هاي ارتباطي هسته اي است.«اين سند 
همچنين مشخص مي کند رئيس جمهور آمريکا 

قصد خريداري 20 موش��ک رهگير زمين پايه به 
عن��وان بخش��ي از برنامه هاي خ��ود براي ارتقاء 
برنامه پدافند موش��کي خود را دارد. اين س��ند در 
حالي منتش��ر ش��ده که س��ند دکترين هسته اي 
دولت ترامپ که حدود ده روز پيش منتش��ر ش��ده 
بود انتقادهاي گسترده مواجه شده بود. اين سند 
وزارت دف��اع آمري��کا را مأمور ک��رده بمب هاي 
اتمي اي بس��ازد که اصطالحا کاربردي هستند و 
مي توان از آن ها در جنگ هاي متعارف هم براي 

وارد کردن »خسارات محدود« استفاده کرد.
افزاي�ش ���۲۰۰ ميلي�ون دالري کمک به رژيم 

صهيونيستي
ي��ک مق��ام آمريکايي مطلع اعالم ک��رد، رژيم 
صهيونيس��تي 3.3 ميلي��ارد دالر طب��ق بودج��ه 
پيشنهادي دونالد ترامپ براي سال مالي 201۹ 
دريافت خواهد کرد.به گزارش ايس��نا، به نوش��ته 
روزنامه اورش��ليم پس��ت، هري سستري، مدير 
اداره منابع کمک رساني خارجي آمريکا در وزارت 
خارج��ه تاکي��د کرد که طبق بودجه پيش��نهادي 
ميزان کمک ها به رژيم صهيونيستيدر مقايسه با 
سال 2018، 200 ميليون دالر رشد خواهد داشت. 
دولت آمريکا براي وزارت خارجه و آژانس توسعه 
بين المل��ل آمريکا بودجه اي معادل 3۹.3 ميليارد 
دالر مي خواهد که يک کاهش يک سومي نسبت 
به بودجه 2017 نش��ان مي دهد اما پيش��نهاد آن 
براي متحدش در خاورميانه شاهد افزايش است. 
او گفت: براي اسرائيل مجموعا 3.3 ميليارد دالر 
بودجه در نظر گرفته شده است که 200 ميليون 
دالر باالتر از سال ماقبل است و بازتابي از امضاي 

يادداشت تفاهم 10 ساله جديد است. 

 بودجه سال آينده آمريکا با کسري ۱۰۰۰ ميليارد دالري به کنگره رفت

افزايش بودجه نظامي  در دولت ترامپ

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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