
جمهوری خواه  رهبران 
نماینــدگان  برخــی  و 
دموکــرات کنگــره آمریکا 
عفو  بــرای  ترامپ  تصمیم 
کالنتر آریزونا را که به جرم 
دادگاه  حکم  از  ســرپیچی 
بود،  شده  شــناخته  مجرم 
زیر سوال بردند و به شدت 

از آن انتقاد کردند.
به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه دیلی میــل، در میان 
رهبران جمهوری خواه منتقد، می توان به پل رایان، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا اشاره کرد که به شدت از تصمیم دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در بخشش جو آرپایو، کالنتر آریزونا انتقاد 

کرده و گفته است اصال از این تصمیم رضایت ندارد.
جان مک کین، ســناتور جمهوری خواه آریزونــا نیز به انتقاد 
از اقدام ترامپ پرداخت و آرپایو را به ســرپیچی از قوانین کشــور 

متهم کرد.
وی در بیانیه ای اعالم کرد: مجریان قانون مســئولیت ویژه ای 
در احتــرام به حقــوق همه افــرادی دارند کــه در داخل ایاالت 
متحده ســاکن هســتند. ما نباید به هیچ کس اجازه دهیم تا این 

مسئولیت پذیری را زیر سوال ببرد.
جمعه شب ترامپ در توئیتی از تصمیم اش برای بخشش آرپایو 

خبر داد و از سوابق کاری و زندگی شخصی وی قدردانی کرد.
این کالنتر سابق آریزونا پس از آنکه به جرم سرپیچی از حکم 
دادگاه مجرم شــناخته شــد، به شــش ماه حبس محکوم شده و 

در واکنش گفته بود دادخواســتی که علیه او تنظیم شــده انگیزه 
سیاسی داشته است.

مک کین با به رســمیت شــناختن اختیارات ترامپ در اتخاذ 
چنین تصمیماتی برای عفو کالنتری چون آرپایو گفت: این تصمیم 
غلط است چون آرپایو نشان داده که بابت اقداماتی که انجام داده، 

اصال شرمسار نیست.
آرپایو متهم شده بود که براساس نژاد افراد، تصمیم به بازرسی 
آن ها می گیرد و دادگاه به او دستور داده بود گشت های راهنمایی 
با هدف دســتگیری مهاجــران غیرقانونی را متوقــف کند که او 

سرپیچی کرده بود.
قرار بود حکم زندان آرپایو ۸۵ ســاله در ماه اکتبر سال جاری 

میالدی اعالم شود.
انتقادهــای مک کین پس از آن مطرح شــد کــه ده ها تن از 
سیاســتمداران آمریکایی به مخالفت با تصمیم ترامپ در بخشش 

این کالنتر سابق پرداختند.
در این میان، تام پــرز، رئیس کمیته ملی دموکراتیک نیز در 
بیانیــه ای گفت: دونالد ترامپ باعث آزادی آرپایو شــد؛ فردی که 
به نژادپرستی متهم شده اســت. کالنتر آرپایو با تخطی از قانون، 
افراد را براساس نژادشــان مورد پیگرد قرار داده که باعث جدایی 

خانواده های مهاجر و لطمه زدن به جوامع التین تبار شده است.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا نیز با انتقاد از این تصمیم ترامپ 
گفت: درحالی که تگزاس و لس آنجلس خودشــان را برای مقابله 
بــا طوفان بزرگی آماده می کردند، ترامپ مردی را مورد بخشــش 
قرار داد که قوانین دادگاه را برای توقف تبعیض نژادی علیه التین 

تبارها زیر پا گذاشت.

شــورش گروهی از مســلمانان روهینگیای میانمار در نزدیکی ۲۰ ایســتگاه 
پلیس در شــهر مونگداو در غرب میانمار روز جمعه دســت کم ۸۹ کشــته بر جای 

گذاشت که بیشــتر آنان از مسلمانان هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه درگیری ها میان نیروهای پلیس و این گروه از 

مســلمانان میانمار تا روز شنبه همچنان ادامه داشت.
گفته می شــود که گروه ارتش رهایــی روهینگیای ارکان )راخین( که گروهی 
از مســلمانان روهینگیای میانمار هســتند و هدفشــان ایجاد دولــت دموکراتیک 

مســلمان برای روهینگیایی ها است، مسئول این عملیات اند.
این گروه چندین ماه است است تشــکیل شده و تاکنون چند عملیات را علیه 
حکومت ظالم این کشــور ســازماندهی کرده اســت. آخرین شورش این گروه در 

پاییز ۲۰۱۶ بر ضد چند ایســتگاه پلیس بود. 
در پی درگیری های روز گذشــته در غرب میانمار، بیش از یک هزار مســلمان 
روهینگیــا برای فرار از خشــونت ها به مرز با بنگالدش پنــاه برده اند با این حال 
مقامات بنگالدشــی اجازه ورود آن ها به بنگالدش را نمی دهند. در خشــونت های 
یک ســال گذشــته در میانمار بیش از ۸۷ هزار مســلمان روهینگیا به بنگالدش 

ند. گریخته ا
آن ســان ســوچی از رهبران میانمار و برنده جایزه صلــح نوبل حمالت روز 
جمعه را محکوم کرده و گفته اســت: تروریســم به ایالت راخین در غرب کشــور 
رســیده است. خانم ســوچی برای سکوتش در قبال خشــونت بوداییان میانمار بر 

ضد مســلمانان روهینگیا در یک ســال اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.
یک کمیســیون بین المللی که کوفی عنان دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد 
آن را رهبری می کند روز پنج شــنبه دربــاره وضعیت ایالت راخین به دولت میانمار 
توصیه کرده اســت که قدرت و اختیارات بیشــتری به اقلیت مســلمان این ایالت 
اعطــا کند تــا مانع افزایش گرایش هــای رادیکال در بین مســلمانان روهینگیا و 

تشــکیل گروه هایی همانند ارتش رهایی روهینگیای ارکان شود.
بــا افزایش خشــونت ها در غرب میانمار، شــرایط برای زندگــی ۱۲۰ هزار 

مســلمان ایالت راخین میانمار دشوارتر شده است.

بر اســاس نتایج یک نظرســنجی اکثریت مردم 
فرانســه در حال حاضــر از عملکــرد امانوئل ماکرون 
ناراضی هســتند. ایــن نتیجه نشــان دهنده چرخش 
غم انگیز موقعیت رییس جمهور فرانسه است که کمتر 
از چهار ماه گذشته با کسب اکثریت غافل گیرکننده آرا 

در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این 
نظرسنجی که توسط موسسه ایفاپ به سفارش روزنامه 
ژورنال دومانش انجام شــد میزان نارضایتی از امانوئل 
ماکرون، رییس جمهور فرانسه را ۵7 درصد اعالم کرد 

که حاکی از 14 درصد رشد نارضایتی  نسبت به نتیجه 
نظرسنجی گذشته همین موسسه در ماه ژوئیه است.

40 درصــد آرا بیانگر رضایــت رای  دهندگان از 
این رییس جمهور بود که البته نســبت به نظرسنجی 

پیشین کاهش 14 درصدی داشت.
ماکرون که هم اکنــون در میانه برنامه دیدارهای 
رســمی خود از پایتخت کشــورهای اروپایی است از 
زمــان پیروزی در انتخابات تا کنون با موانعی همچون 
مناظرات شدید در پارلمان درباره اصالحات نظام کار، 
درگیری با ارتش و قطع کمک به خانه ســازی رو به رو 

بوده است.
نظرسنجی موسسه ایفاپ نشان می دهد محبوبیت 
ماکرون از ماه مه تاکنون کاهش بیشــتری نســبت به 
محبوبیت فرانسوا اوالند، رییس جمهور پیشین فرانسه 
با گذشــت همین مدت از منصوب شــدن وی به این 

سمت داشته است.
ایــن نظرســنجی همچنیــن حاکــی از کاهش 
محبوبیت ادوارد فیلیپ، نخســت وزیر فرانسه است که 
با کســب 47 درصدی رضایت عمومی، نسبت به ماه 

گذشته 9 درصد سقوط داشته است.

لفاظی های ضداســالمی برخی از شخصیت های سیاسی 
ایتالیــا از جمله لوئیجی برونیارو، شــهردار شــهر ونیز مبنی بر 
ممنوعیــت گفتن اهلل اکبر در اماکن عمومی این شــهر موجب 
گســترش احساســات ضد اسالمی در این کشــور شده است. 
شــهردار ونیز در اظهاراتی عجیبی گفــت: اگر فردی در میدان  
ســان مارکو شهر ونیز، فریاد اهلل اکبر سر بدهد  نیروهای امنیتی 

فوری و بی درنگ به او شلیک خواهند کرد .
در ۲ سال گذشته در ایتالیا در پی وقوع حوادث تروریستی 

در اروپا، آزار مسلمانان به شکل حمله،تمسخر و تهدید افزایش 
یافته است.

 یک دختر جوان مســلمان گفت:  برخی افراد با توهین و 
پرتــاپ بطری به من و چند دختر دیگر مســلمان حمله کردند. 
من مانند بسیاری دیگر از مسلمانان مقیم ایتالیا همواره رفتاری 
درستی داشــتم و این صحیح نیست به این شکل با ما برخورد 

شود.
یک زن مســلمان دیگر گفت: ساعت ۶ بعد ازظهر بود که 

دو مرد در نزدیکی مسجد به من نزدیک شدند و شروع به اهانت 
کردند. به من گفتند که شما مسلمانان تروریست هستید، باید از 

کشور ما بروید، اینجا جای شما نیست.
یک شهروند مغربی مقیم ایتالیا به خبرنگار خبرگزاری صدا 
و ســیما گفت: متاسفانه مسلمانان در ایتالیا در وضعیت بغرنجی 
قرار دارند. اسالم هراســی که رسانه های جمعی عامل اصلی ان 
هستند، زندگی را برای ما در این کشور بسیار سخت کرده است.
نگرانی از فشارها علیه مسلمانان در ایتالیا رو به گسترش است.

اوضاع متشــنج امنیتی در برخی از کشــورهای اروپایی از 
جمله ایتالیا، منجر به توقف مجوز ســاخت مســجد در برخی از 
شــهرهای بزرگ ایتالیا شده اســت. ماتئو سالوینی، رهبر حزب 
دست راستی اتحادیه شــمال با مخالفت ساخت مسجد در شهر 
میالن در شــمال این کشــور گفت: با وجودی کــه صدهزار 
مســلمان در شهر میالن زندگی می کنند اما این دلیل نمی شود 
که آن ها بتوانند مســجد بسازند. آن ها می توانند مثل همیشه در 

خانه هایشان عبادت کنند.

نیویورک شــاهد تجمع اعتراض آمیز مردمی بود 
که خواستار برداشته شدن مجسمه کریستوف کلمب 
از منهتن بودند؛ مجســمه ای که بیش از یکصد سال 
در این شهر قرار دارد. برداشتن این مجسمه هم اینک 
توســط کارگروه ویژه ای که شــهردار نیویورک برای 
حذف نمادهای نفرت تشــکیل داده، در حال بررسی 

است.
به گزارش ایســنا به نقــل از روزنامه دیلی میل، 
تظاهرکنندگان در اطراف میدانی در ســنترال پارک 
نیویورک که مجســمه کریســتوف کلمب -اصطالحا 
کاشــف قاره آمریــکا- در آن قرار دارد، با در دســت 

داشــتن تابلوهایی با جمله کلمب آمریکا را کشــف 
نکرد، به آن تجاوز کرد دست به تجمع زدند.

کریستوف کلمب برای کشــف دنیایی جدید در 
سال 149۲ میالدی شناخته  شده است اما منتقدان، 
او را برای رفتار بی رحمانه با بومیان کارائیب و جنوب 
آمریــکا و مشــارکت او در تجارت بــردگان محکوم 

می کنند.
پــس از تجمعــات اعتراضــی اوایل مــاه جاری 
بــرای حذف مجســمه ژنــرال لی که در پــی وقایع 
خونین شــارلوتزویل در ویرجینیا صورت گرفت، بیل 
دی بالســیو، شــهردار نیویورک درخواست بررسی 

چهره های تاریخی مختلف در این شهر را داد.
از ســوی دیگر گروه دیگری از مــردم نیز برای 

حفظ مجسمه کلمب دست به تجمع زدند.
مجســمه کریستوف کلمب که در سال 1۸9۲ از 
طرف جامعه ایتالیایی های نیویورک به این شهر اهدا 
شــد، نماد مهمی برای ایتالیایی های آمریکا اســت و 
اقدامات اعتراضی اخیر تالش بسیاری از ایتالیایی های 

آمریکا را برای حفظ این تندیس برانگیخته است.
در ادامــه ایــن اعتراضات گروهــی از مردم نیز 
خواســتار حــذف تندیس پیتــر استایوســنت که 
یــک نژادپرســت افراطی بوده، از منهتن شــده اند و 
درخواســت حذف آثار مربوط بــه این چهره تاریخی 

را از شهر دارند.
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آمریکا در یک عقب نشینی آشکار از مواضع اعالمی ترامپ در دوران انتخابات، به ادامه 
حضور در افغانســتان و تمایل برای افزایش نیروهای خود اصرار ورزید. دونالد ترامپ ۲۹ 
مرداد، با اعالم راهبرد جدید دولت آمریکا گفت: ممکن اســت نیروهای نظامی آمریکا در 
افغانستان افزایش یابد و دوره ماموریت پایگاه های آمریکایی در افغانستان دائمی شود. در 

رابطه با راهبرد جدید آمریکا چند نکته قابل تامل است:
 ســال ۲۰۱۰، براساس توافق ناتو و افغانستان در اجالس ناتو در لیسبون قرار شد که 
نیروهای خارجی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱4 از افغانستان خارج شده و به تدریج برقراری 
امنیت در این کشور به دست نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شود. با این همه هنوز نه تنها 
اقدامی عملی در جهت خروج نظامیان آمریکا از افغانستان انجام نشده، بلکه احتمال افزایش 
این نیروها نیز قوت گرفته است. با این وصف، راهبرد جدید آمریکا که منجر به طوالنی 
شدن حضور این کشور در افغانستان خواهد شد به عنوان یک تهدید جدی، برای امنیت 

منطقه و به خصوص همسایگان افغانستان به شمار می رود .
در راهبرد جدید ترامپ گفته شده که مبارزه با تروریست های القاعده و داعش، تشدید 
و از افراط گری در افغانســتان، جلوگیری خواهد شد، اما واقعیت این است که داعش یک 
پروژه آمریکایی است تا آمریکا از این اهرم علیه کشورهای چین، روسیه، آسیای مرکزی 

و قفقاز استفاده کند.
در راهبرد آمریکا، پاکســتان به عنوان حامی اصلی طالبان و تهدید جدی برای امنیت 
افغانستان معرفی شــده اســت. این بخش از راهبرد آمریکا به همان میزان که موجب 
خرسندی افغان ها شده، می تواند در تشدید اختالفات افغانستان و پاکستان نیز موثر باشد. 
از سوی دیگر ترامپ به هند وعده اعطای امتیازات مالی داده و در عین حال از این کشور 
خواسته تا در افغانستان سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. این حرکت ترامپ نیز در جهت 
تشــدید اختالفات هند و پاکستان بوده و به نظر می رسد در راهبرد جدید آمریکا، ایجاد و 
افزایش اختالف بین پاکستان و افغانستان و همچنین هند و پاکستان جدی تر شده است.

در ماه های اخیر، اختالف دولت افغانستان و تعداد زیادی از همراهان داخلی خود افزایش 
یافته است. امروز مخالفین دولت در ترکیه به دنبال تشکیل یک ائتالف جدید تحت عنوان 
ائتالف برای نجات افغانستان هستند. طالبان هم به خوبی از این اختالفات به نفع خود و 
جهت تضعیف دولت مرکزی بهره برداری می کند. طبیعی اســت که کشورهای همسایه 
حضور نیروهای خارجی در افغانستان را یک تهدید منطقه ای تلقی می کنند. پس استقبال 
دولت افغانستان از تقویت حضور آمریکا، می تواند روی روابط کابل با کشورهای پیرامونی 

تاثیر منفی خود را داشته باشد. 

سیاست جدید آمریکا در افغانستان

وزیر امــور خارجه ونزوئال می گوید: اپوزیســیون 
ونزوئال در واشــنگتن علیه دولت ما دســت به البی و 
تحریم می زنند و حاال رئیس جمهوری ونزوئال را مقصر 

تحریم های اقتصادی می دانند.
به گزارش ایســنا، خورخه آریزا، وزیر امور خارجه 
ونزوئال در مصاحبه با بخش اسپانیایی زبان خبرگزاری 
راشــاتودی درباره رزمایش بزرگ نظامی در سراســر 
کشــورش که روز شنبه برگزار شــد، گفت که در این 

رزمایش 900 هزار نفر شــرکت داشتند که ۲00 هزار 
سرباز و صدها هزار تن دیگر از نیروهای مردمی بودند.

وی پــس از دیدار بــا آنتونیو گوتــرش، دبیرکل 
ســازمان ملل در نیویورک گفت: تمامی مردم ونزوئال 
در این رزمایش حضور داشتند تا از کشورشان، قلمرو 
و تمامیت ارضی شان با هرچه در توان دارند شامل ابزار 

نظامی دفاع کنند.
اوایل اوت ســال جاری میــالدی، دونالد ترامپ، 
اعالم کرد که واشــنگتن بــه دنبال انجــام اقداماتی 
گســترده علیه ونزوئال است و اگر الزم باشد دست به 

اقدام نظامی هم می زند.
وزیــر خارجه ونزوئال در این بــاره گفت: امیدوارم 
که ما چنین اقدام وحشــیانه ای را در عصر خود تجربه 
نکنیــم. اما اگر ونزوئال مورد هجوم خارجی قرار گیرد، 
نیروهای مســلح کشــور جمهوری بولیــواری ونزوئال 
و مردم کشــور عقب نمی نشینند و دســت به مقابله 
می زننــد و از تمامیت ارضی و قلمرو و شــرافت خود 

دفاع می کنند.

روز جمعه، کاخ سفید تحریم های جدیدی را علیه 
ونزوئــال اعالم کرد که شــامل ممنوعیت در معامالت 

تجاری با این کشور آمریکای التین می شود.
آمریکا، نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال 
را دیکتاتوری می داند که با تشــکیل مجلس مؤسسان 
قانون اساســی به دنبال تغییر در رونــد این قانون و 
استحکام بخشیدن به قدرت خودش است و با این کار 
به بحران سیاسی در کشورش دامن زده و باعث کشته 
شدن صدها تن در جریان درگیری با نیروهای مسلح 

و امنیتی در سال جاری میالدی شده است.
وزیــر خارجه ونزوئال در ادامه مصاحبه خود آورده 
است: ما تمامی اقدامات الزم را برای دفاع از شهروندان 
خود به کار بسته ایم. ما همه منابع را در اختیار داریم.

وی گفت: تحریم هــای آمریکا بر اقتصاد ونزوئال و 
مردم کشــور تاثیر منفی می گذارد و علت آن هم البی 
اپوزیســیون ونزوئال در واشــنگتن و دستورات ترامپ 
است. مردم ونزوئال موضعی متحد در قبال تحریم های 
واشــنگتن دارنــد. ما همگــی در مقابــل تهدیدها و 

پیامدهای آن ها مقاومت می کنیم.
به گفته وزیــر امور خارجه ونزوئال، اپوزیســیون 
حامی آمریکا نقش اساســی در اعمال تحریم ها علیه 

کاراکاس ایفا می کنند.
وی ادامــه داد، آن ها البی می کنند و تحریم علیه 
دولــت و ملت ونزوئال اعمال می کننــد. آن ها حاال به 
دنبال متقاعد کردن مردم ونزوئال هستند که تحریم ها 
ناشی از خطاها و ناکارآمدی مادوروست. این واقعا شرم 
آور اســت و جهان باید ایــن را بداند. رقبای مادورو با 
تاکید بر اعمال تحریم ها به کشورشان خیانت می کنند 
و باید مجازات شوند. ما به اپوزیسیون جدی نیاز داریم 
که با وجود اختالفات ایدئولوژیک عاشــق کشورشان 

هستند.
وزیر امــور خارجه ونزوئال همچنیــن تاکید کرد، 
کاراکاس از ســازمان های بین المللی نظیر ســازمان 
ملل می خواهد تا عملکرد مناســبی داشــته باشــد و 
تحریم های واشــنگتن علیه ونزوئال را مورد محکومیت 

قرار دهد.

وزیر خارجه ونزوئال اپوزیسیون حامی آمریکا را عامل تحریم ها دانست

زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه از آنگال مرکل صدر اعظم این کشور به علت  پیروی چشم بسته  از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد.
ترامپ از مرکل خواسته است که بودجۀ نظامی آلمان را دو برابر کند. گابریل در مصاحبه با روزنامه بیلد گفت :  پیروی چشم بستۀ احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان از آمریکا درباره مساله تسلیحات باعث 
نگرانی ما شده است . گابریل افزود : مرکل و احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی و متأسفانه حزب دموکرات آزاد هم تن به خواستۀ ترامپ برای افزایش دو برابری بودجۀ نظامی داده اند تا این بودجه به ۷۰ میلیارد یورو 
برسد ولی این خواسته نامعقول است. وزیر امور خارجه آلمان اعالم کرد : مرکل می خواهد که خواستۀ ترامپ را عملی کند زیرا معتقد است که ترامپ نیز متقاباًل در قبال  یکی از مسائلی که برای آلمان مهم است ، از خود نرمش 

نشان خواهد داد ولی من معتقدم که این کار مرکل اشتباه است. گابریل با لحنی هشدار آمیز گفت : آلمان در جنگ سرد دومی گرفتار شده است و جهان در آستانۀ ورود به مرحله جدیدی از رقابت تسلیحاتی هسته ای است .

هشدار به 
مرکل درباره 

اطاعت از 
آمریکا

پاورقی 

با وجود حرکت آنگوال از کشــوری که در دوران جنگ ســرد همراه شــوروی سابق بود به 
ســمت کشوری که با میلیاردرهای نفتی ثروتمندش شناخته می شود، تنها یک اصل ثابت باقی 
مانده اســت: رئیس جمهور ژوزه ادورادو دوس سانتوس ۷4ساله که از سال ۱۹۷۹ بر این کشور 

حکمرانی می کند.
آنگوال روز چهارشنبه، اولین انتخابات ریاست جمهوری خود در تاریخ 3۸ ساله اخیر این کشور را 
برگزار کرد که دوس سانتوس در این انتخابات جزء کاندیداها نبود. یک لحظه مهم در تاریخ قاره ای 
که هفت نفر از ۱۰رهبر طوالنی مدت جهان، در کشورهای مختلف این قاره حضور دارند. اعالم 
نتایج زودتر از انتظارات انجام شد اما تقریبا همه از نتایج مطمئن بودند. حزب دوس سانتوس یعنی 
»جنبش مردم برای آزادی آنگوال)MPLA(« با کاندیدای جدید خود یعنی ژائو مانوئل گونسالو 
لوورنسو ۶۲ ساله و وزیردفاع سابق به پیروزی رسید. فرزندان دوس سانتوس در پست های کلیدی 
باقی ماندند. دختر او رئیس شرکت نفت دولتی است و پسرش مدیریت صندوق دارایی ملی که 

حدود 5 میلیارد دالر در آن ذخیره است را برعهده دارد.
اما حتی اگر نفوذ سیاســی دوس ســانتوس ادامه پیدا کند، همین قصد او برای ترک ریاست 
جمهوری می تواند پایانی بر دوره ای از تاریخ باشد که در آن جانشینی قدرت در کشورهای آفریقایی 
معنایی نداشت. در شرق آنگوال، زیمبابوه ریاست جمهوری رابرت موگابه ۹۲ ساله را می بیند که 
3۰ سال است قدرت را به دست دارد. در شمال، گینه استوایی دیده می شود که تئودور اوبیانگ ۷5 
ساله، 3۸ سال است که سمت ریاست جمهوری را در اختیار دارد. در کامرون پائول بیا روزهای ۸4 
سالگی را سپری می کند و 35 سال است که ریاست دولت را برعهده دارد. اوگاندا سی و یکمین 
ســال رهبری یوری موسونی ۷3 ساله را به خود می بیند. در هریک از این کشورها، بحث درباره 
جانشینی قدرت مورد توجه قرار گرفته است. در زیمبابوه جنجالی در قدرت ایجاد شد که نام همسر 
5۲ ســاله موگابه در مرکز آن بود. تحلیل گران نگران سناریوی سیاسی هرج و مرج بعد از مرگ 

بیا در کامرون هستند.
دوس ســانتوس اخیرا در سفر به اسپانیا برای درمان وضعیت پزشکی نامطلوبش اقدام کرد. 
زمانی که در ســال جاری او اعالم کرد به زودی بازنشســته خواهد شد شایعات زیادی در مورد 
جانشینی او ایجاد شد. به نظر می رسید که دختر او، ایزابل دوس سانتوس به عنوان ثروتمندترین 
زن آفریقا جای او را خواهد گرفت. اما در نهایت حزب MPLA که ســعی داشــت گزاره های 
اصالح طلبی خود را نیز به رخ بکشد به لورنسو رسید. حتی زمانی که شایعات و انتقادهای سازمان 
نظارتی درباره اتهام فساد عظیم او در درآمدهای نفتی هم به ایجاد شد، این گزینه کنار گذاشته 
نشــد. بخش بزرگی از مردم آنگوال بدون مراقبت های بهداشتی اولیه و حتی الکتریسیته زندگی 
می کنند. در ســال ۲۰۱5، نیکی میناژ، رپر معروف آمریکایی با دریافت دستمزدی هنگفت برای 
اجرای کنســرت برای ثروتمندان آنگوال به این کشور رفت درحالی که حدود نیمی از مردم این 

کشور با درآمد کمتر از ۲ دالر در روز زندگی می کنند.
روز چهارشنبه، لورنســو در برابر ایسیا ساماکووا ۷۱ساله، نامزد اتحاد ملی برای آزادی آنگوال 
)UNITA( قرار گرفت. این حزب ۲۷ سال است که در برابر MPLA می جنگد. رهبر مخالفان 
اعتبار این انتخابات را زیر سوال برد. ناظرین انتخاباتی از اتحادیه اروپا نیز در همه نقاط دسترسی 
کامل به صندوق های رای را نداشــتند. بســیاری از تحلیل گران معتقدند که کوتاه آمدن دوس 
سانتوس از جنگ قدرت و شکل گرفتن حزب حول محور لورنسو می تواند از آشفتگی های طوالنی 
مدت در آینده این کشور جلوگیری کند. سورن کریک جنسن، تحلیلیگر مسائل آفریقا در انستیتو 
سیاست لندن معتقد است: انتقال قدرت صلح آمیز از سوی دوس سانتوس می تواند از ایجاد خالء 
قدرت جلوگیری کند و این مساله ریســک درگیری های سیاسی را از بین می برد. اگرچه دوس 
ســانتوس همچنان تاثیرگذار خواهد بود و حضور او می تواند باعث شود که آنگوال مسیر عبور از 
یک کشور مارکسیستی به یک کشور ســرمایه داری را طی کند. ژوزه ولوسو، پرفسور دانشگاه 
مســتقل آنگوال دراین رابطه می گوید: خروج این چنینی دوس سانتوس به معنای ایجاد شرایط 

جدید برای آنگوال است.
دوس سانتوس فرزند یک آجرپز است که در محله زاغه نشین لوندا در نزدیکی های پایتخت 
زندگی می کرد. در زمان کودکی او، آنگوال جزء مستعمرات پرتغال بود. او در رشته مهندسی نفت 
از آذربایجان مدرک دانشگاهی دریافت کرد و پس از اعالم استقالل کشور در سال ۱۹۷5 و اعالم 

همراهی با اتحاد جماهیر شوروی او وزیر امور خارجه کشور شد.
زمانی که در سال ۱۹۷۹ او رئیس جمهور کشور شد، آنگوال متحد آفریقایی شوروی بود. مسکو 
از MPLA در جنگ داخلی در برابر جنگجویان مورد حمایت ایاالت متحده، پشــتیبانی کرد. 
عکس هایی در اوایل دهه ۱۹۸۰ نشان می دهد که دوس سانتوس با مقامات آلمان شرقی در کنار 
دروازه براندنبورگ ایستاده است. او در کنگره حزب کمونیست در مسکو شرکت کرد و در هاوانا با 

مقامات کوبا دیدار کرد. اولین ازدواج او هم با زنی روسی بود.
او در ســال ۱۹۹۱ با بریدن از مارکسیسم به سمت ایجاد روابط دیپلماتیک با ایاالت متحده 
حرکت کرد. پس از پایان جنگ در سال ۲۰۰۲، تولید نفت در این کشور افزایش یافت و نخبگان 
ثروتمند آنگوالیی در فقیرترین کشور جهان با بدترین شاخص های سالمت ظهور کردند. اقتصاد 
این کشور در سال های اخیر با کاهش قیمت نفت بدتر شدن خدمات دولتی را مشاهده کرده است. 
تب زرد ســال گذشته در این کشور شیوع پیدا کرد و به علت سیستم نادرست جمع آوری زباله، 

بیماری های اپیدمی حاصل از پشه ها در این کشور افزایش پیدا کرده است.
لورنسو در مصاحبه با واشنگتن پست درباره تفاوت های دولت او با دولت دوس سانتوس گفت: 
ما قصد داریم همه تالش خود برای شفاف کردن مدیریت کشور را به کار ببریم. ما درحال مبارزه 
با فســاد هستیم. هفته گذشته دوس سانتوس در سخنرانی کوتاهی اعالم کرد که حزب او حتی 
پس از از افتادن شــخص خودش باید یک میراث پایدار باشد. او گفته بود: هیچ شکی ندارم که 

MPLA در این انتخابات پیروز خواهد شد.   

جانشینی قدرت در تاریخ آفریقا

ترامپ دوباره صدای نمایندگان
 هر دو حزب را درآورد

تیراندازی ارتش میانمار به 
مسلمانان

بر اساس یک نظرسنجی

اکثریت مردم فرانسه از امانوئل ماکرون ناراضی اند

افزایش اسالم ستیزی در ایتالیا

درخواست حذف مجسمه کریستوف کلمب از نیویورک


