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»اين يك هفته بزرگ براي زيرس��اخت امريكا است. 
پ��س از آنكه به ش��كلي احمقانه 7 تريلي��ون دالر در 
خاورميانه صرف ش��د، اكنون زمان سرمايه گذاري در 
كشور فرا رسيده اس��ت. « اين آخرين توييت دونالد 
ترام��پ، رييس جمهور اي��االت متح��ده در انتقاد از 
عمليات هاي نظامي امريكا در خاورميانه است. دونالد 
ترامپ در حالي اي��ن انتقاد را مطرح كرده اس��ت كه 
وي پيشنهاد يكي از سنگين ترين بودجه هاي نظامي 
امريكا را داده اس��ت. ترامپ معتقد است در طول 17 
سال گذشته بيش از 7 تريليون دالر صرف تالش هاي 
مختلف براي تاثير گذاري بر خاورميانه به خصوص در 
جنگ عراق و افغانستان شده است. اين سخنان ترامپ 
همزمان با برگزاري كنفرانس بزرگ بازسازي عراق كه 
پس از 15 س��ال از ديروز در كويت آغاز ب��ه كار كرد، 
مطرح شد. كنفرانس��ي كه دولت عراق اميدوار است 
در سايه آن بتواند تدابيري براي بازسازي و خروج اين 

كشور از شرايط جنگي بينديشد. 
اظهارات اخير ترامپ با انتشار پيشنهاد بودجه دولت 
براي س��ال 2019 همزمان شده است. رييس جمهور 
اياالت متحده معتقد است كه شرايط داخلي و اقتصاد 
اين كشور در نتيجه سياس��ت خارجي امريكا از زمان 
حمله به افغانستان در سال 2001 آسيب ديده است. 
وي مدعي است كه مبارزه در عراق و افغانستان بسيار 
گران قيمت و پرهزينه بوده و تنها مشكالت اقتصادي 

در كشور را تشديد كرده است. 
ترامپ در جلسه خود با مقام ها و قانونگذاران امريكايي 
كه در كاخ س��فيد برگزار ش��د، گفت: همان طور كه 
چندماه پيش گفتم م��ا در خاورميانه 7 تريليون دالر 

هزينه كرديم كه اين بسيار كار اشتباهي بود. به جاي 
اين هزينه ها بايد تالش كنيم جاده ها و پل هاي خود را 
بسازيم، اما ما پول هاي خود را در مسير اشتباه هزينه 
كرديم كه ديوانگي اس��ت. وي افزود: همين االن نگاه 
كنيد، ما تا چند ماه پيش در حالي هفت تريليون دالر 
در خاورميانه هزينه كرديم كه در حال حاضر وضعيت 
اين منطقه نس��بت به 17 س��ال پيش كه به آن وارد 
شديم بدتر شده و اين خيلي غم انگيز و ناراحت كننده 

است. 
با اين ح��ال برخي معتقدند رقمي ك��ه ترامپ در اين 
خصوص مطرح كرده اشتباه است. طبق بررسي هايي 
كه واشنگتن پس��ت انج��ام داده، هزينه ه��اي واقعي 
جنگ در افغانس��تان، عراق، پاكس��تان و سوريه بين 
س��ال ه��اي2001 ت��ا 2016 ح��دود 3/6 تريليون 
دالر بوده اس��ت. اما طبق بررس��ي هايي كه از س��وي 
آسوش��يتدپرس انج��ام ش��ده اي��ن رقم ب��ه همراه 
هزينه هاي جانبازان جنگ در مجموع نيز 5/6 تريليون 
دالر ب��رآورد مي ش��ود. برخي معتقدن��د رقم اعالمي 
از س��وي ترامپ احتماال هزينه هاي آينده نيز در نظر 

گرفته است. 
به گزارش نيوزوي��ك ترامپ مدت هاس��ت انتقادات 
فراواني را به سوءرفتار پيش��ينيان خود در مداخالت 
خارجي اياالت متحده مطرح كرده اس��ت اما در كل 
نش��ان داده كه چندان مخالف اقدام نظامي در خارج 
از كش��ور نيس��ت. او اگرچه از ارتش به شدت حمايت 
مي كند، اما تاكيد كرده كه اعتقادي به ملت سازي در 

كشورهايي مانند افغانستان و عراق ندارد. 
الزم به ذكر است در سال 2011 اكثر نيروهاي اياالت 
متحده از عراق خارج شدند، اما سه سال بعد واشنگتن 
مجبور ش��د تا كمپين نظامي جديدي را عليه داعش 

در عراق راه اندازي كند. گروهي تروريستي كه حدود 
نيمي از عراق را تحت تصرف خود درآورده بود. اكنون 
كه داعش در عراق از بين رفته شهرهاي غربي و شمالي 
عراق كه در اختيار داعش قرار داشته به شدت تخريب 
شده است و اين تخريب ها اكثرا توسط جنگنده هاي 
امريكايي ب��ه وجود آمده اس��ت. طبق گزارش��ي كه 
آسوشيتدپرس منتشر كرده تخمين زده مي شود كه 
بازسازي عراق به بيش از 88 ميليارد دالر نياز داشته 
باش��د. به گفته برخي منابع آگاه در دولت ترامپ بنا 
نيست امريكا كمك جديد دولتي را به عراق ارايه دهد 
و اين در حالي است كه ترامپ در بودجه سال 2019، 
خواهان افزايش 200ميليون دالري بودجه س��االنه 
رژيم صهيونيستي شده است. بودجه اي كه به صورت 

ساالنه حدود 3 ميليارد دالر است. 
از طرفي دونالد ترامپ هرچن��د از هزينه هاي بيهوده 
نظامي طي ساليان گذشته سخن مي گويد اما اكنون 
پيش��نهاد بودجه اي بزرگ تر را نسبت به سال 2011 
داده كه بر دفاع هسته اي كش��ور و مقابله با قدرت رو 
به رشد چين و روس��يه تمركز دارد. در اين پيشنهاد 
دولت ترامپ مي خواهد مبلغ 617 ميلي��ارد دالر در 
اختيار پنتاگون قرار گيرد و ح��دود 69 ميليارد دالر 
نيز براي سرمايه گذاري در ادامه جنگ هاي موجود در 
سال مالي 2019 به پنتاگون اختصاص پيدا كند. اين 
رقم حدود 74ميليارد دالر بيشتر از بودجه سال مالي 
گذش��ته برآورد مي شود. اين س��ند تا حدودي نشان 
مي دهد كه امريكا بنا دارد وارد يك رقابت تسليحات 
نظامي با چين و روسيه شود و به شكلي فرسايشي به 
سبك جنگ سرد هزينه كالني را صرف افزايش قدرت 
نظامي خود كن��د. بودجه براي حف��ظ زرادخانه هاي 

هسته اي اياالت متحده نيز افزايش يافته است. 
در اين بودجه همچنين درخواس��ت ش��ده است كه 
پنتاگون حدود 10/7ميلي��ارد دالر را براي خريد 77 
جت جنگندهF-35  س��اخت شركت الكهيد مارتين 
اختصاص دهد. همچنين در اين بودجه آمده اس��ت 
كه حدود 2ميليارد دالر ني��ز براي خريد 24 جنگنده 
بويينگF-18  نيز در نظر گرفته شود. در اين بودجه 
همچنين بودجه دفاع موش��كي امري��كا نيز افزايش 
يافته است. بودجه درخواستي براي مقابله با حمالت 
موش��كي حدود 9/9 ميليارد دالر بود كه به نس��بت 
بودژجه س��ال 2018 حدود 7/8 ميلي��ارد دالر بوده 
است. طبق درخواس��ت ارتش اياالت متحده بناست 
135تانك آبرامز امريكا مدرن س��ازي ش��ود. اين در 
حالي است كه در بودجه س��ال 2018 تنها بنا بود 56 

خودروي نظامي نوسازي شوند. 
واقعيت آن اس��ت ك��ه هرچن��د دونال��د ترامپ از 
هزينه هاي ساليان گذشته به شدت ناراضي است اما 
اكنون خود او نيز امري��كا را وارد يك رقابت نظامي 
كرده ك��ه مي تواند هزين��ه اي به مراتب بيش��تر از 
گذشته را به همراه داش��ته باشد و با وجود ادعا براي 
بازسازي زيربناهاي اقتصادي امريكا، بناست آنها را 

به فروش برساند. 

9 س��ال حكومت جيكوب زوما به روزه��اي پاياني خود 
رسيده است. فرار چندين باره جيكوب زوما از استيضاح 
و محاكمه و توانايي اش براي جان س��الم ب��ه در بردن از 
رسوايي هاي اخالقي و مالي، او را به يك »رييس جمهور 
تفلون« مش��هور كرده  ب��ود، اما اين بار ديگ��ر صبر افكار 
عمومي و سياستمداران آفريقاي جنوبي به پايان رسيده 
است و به نظر مي رسد كه زوما بايد كرسي حكومت را رها 
كند. يك سال مانده به انتخابات سراس��ري در آفريقاي 
جنوبي، مقامات حزب كنگ��ره ملي آفريقا ك��ه از زمان 
پايان حكومت آپارتاد حكومت را در اين كشور در اختيار 
دارند، به اين نتيجه رسيدند كه جيكوب زوما بايد شخصا 
از مقام خ��ود كناره گيري كند تا س��يريل رامافوزا، رهبر 
جديد اين حزب جايگزين او در مقام رياس��ت جمهوري 
ش��ود. كندي رش��د اقتصادي، رش��د ش��ديد بيكاري و 
مش��كل آب در كش��ور، به ويژه وضعيت بحراني آب در 
شهر 4 ميليوني كيپ تاون، از جمله مسائلي است كه طي 
ماه هاي جاري به ش��دت جايگاه جيكوب زوما را در افكار 
عمومي تحت تاثير قرار داده اس��ت.  به گزارش گاردين 
كميته ملي اجرايي حزب كنگره ملي، از دوش��نبه شب 
تا صبح سه شنبه يك جلسه ويژه 13 ساعته برگزار كرد 
تا سرنوشت رييس جمهور اين كش��ور را مشخص كند. 
به گفته مقامات آگاه در ح��زب كنگره ملي كميته ملي 
اجرايي حزب فرصت 48 ساعته در اختيار جيكوب زوما 
قرار داده است تا شخصا استعفاي خود را تقديم كند، در 
غير اين صورت حزب راس��ا براي بركن��ار او اقدام خواهد 
كرد. حزب كنگره ملي كه اكثريت كرسي هاي پارلمان را 
در اختيار دارد در صورت بي ميلي زوما نسبت به استعفا 
مجبور خواهد ش��د به طرح عدم كفايت سياس��ي رهبر 
پيش��ين خودش راي بدهد كه عمال يك س��رافكندگي 
براي حزب محسوب مي شود. در صورتيكه جيكوب زوما 
ش��خصا از مقام خود كناره گيري كند، بر اس��اس قانون 
اساسي، س��يريل رامافوزا، رهبر جديد حزب كنگره ملي 
به صورت خودكار جانش��ين او خواهد ش��د، اما اگر اين 
بركناري پس از استيضاح پارلمان صورت بگيرد، رييس 
پارلمان به صورت موقت مسووليت اداره رياست جمهوري 
را بر عهده مي گيرد تا نمايندگان پارلمان رييس جمهور 
جديد را انتخاب كنند. روز سه ش��نبه، پرتوري��ا در برزخ 
سياسي قرار داش��ت. رييس جمهور 75 س��اله آفريقاي 
جنوبي كه از پيش از رسيدنش به اين مقام در سال 2009 
مركز جنجال هاي سياس��ي، حقوقي و اقتص��ادي قرار 
داشت، تاكنون توانس��ته بود قدرت را در اين كشور حفظ 
كند، اما سيل مشكالت سياس��ي، كندي رشد اقتصادي 
و استمرار اتهام هاي فس��اد اقتصادي به رييس جمهور، 
صبر سياس��تمداران آفريقاي جنوبي را به پايان رساند. 
كمتر از دو م��اه پيش بود كه كميته مل��ي اجرايي حزب 
حاك��م، در انتخابات��ي س��يريل رامافوزا رهبر پيش��ين 
اتحاديه كارگري را به عنوان جانش��ين جيكوب زوما به 
عنوان رهبر حزب انتخ��اب كرده ب��ود. در اين انتخابات 
رامافوزا ب��ا اختالف ناچيزي انكوس��ازانا ادالميني-زوما، 

همسر پيش��ين رييس جمهور را شكس��ت داد. سيريل 
رامافوزا، رهب��ر حزب حاك��م در حال حاضر ب��ه عنوان 
معاون رييس جمهور فعاليت مي كن��د و طي يك هفته 
گذشته جلسات فش��رده اي با زوما براي كناره گيري آرام 
او از قدرت برگزار كرده است. زوما اصرار دارد كه به جاي 
استعفاي ناگهاني، يك فرصت دوره گذار 3 ماهه در اختيار 
او قرار داده شود، بعد از جلسه كميته ملي اجرايي حزب، 
مقام هاي حاضر در جلسه به رسانه ها خبر داده اند كه زوما 
حاضر به پذيرش درخواس��ت حزب نشده و شخصا اقدام 
به كناره گيري نمي كند. زوم��ا چهارمين رييس جمهور 
آفريقاي جنوب��ي از زمان س��رنگوني رژي��م آپارتايد در 
اين كش��ور اس��ت كه همگي از حزب كنگره ملي آفريقا 
انتخاب شده اند. زوما در يك دوره چهارساله بعد از اينكه 
توسط تابو امبكي رييس جمهور اسبق و جانشين نلسون 
ماندال به اتهام فساد از مقام خود كنار گذاشته شد، موفق 
شد اكثريت حزب كنگره ملي را براي بركناري امبكي و 
معرفي خودش به عنوان رييس جمهور قانع كند. در اين 
دوره هر چند اتهام هاي متعدد فساد مالي متوجه جيكوب 
زوما بود، اما رس��يدگي به اين اتهام ها بعد از انتخاب او به 
عنوان رهبر حزب كنگره ملي متوقف شدند. او طي 9 سال 
رياس��ت جمهوري اش بارها با اتهام هاي تازه اي در مورد 
فساد مالي و خويشاوندس��االري مواجه شده است. زوما 
تمام اين اتهام ها را رد مي كند و معتقد است تالش براي 
بركناري او توطئه كش��ورهاي خارجي است. به گزارش 
رويترز توبكا ماديبا-زوما يكي از همسران جاكوب زوما روز 
جمعه در پيامي در اينس��تاگرام خود ضمن متهم كردن 
كشورهاي غربي به تالش براي وادار كردن زوما به استعفا 
نوش��ته بود كه جيكوب زوما قصد ن��دارد مصالحه كند و 
قطعا در اين مس��ير به مبارزه با مخالفانش ادامه خواهد 
داد. جيكوب زوما در شرايطي دولت آفريقاي جنوبي را در 

اختيار گرفت كه بر اساس آمار بانك جهاني طي سال هاي 
رياست جمهوري امبكي رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي 
به صورت متوسط س��االنه باالتر از 4 درصد بود، اما طي 
9 سال رياس��ت جمهوري زوما به گزارش بلومبرگ رشد 
اقتصادي به ش��دت كند شد و متوسط رش��د اقتصادي 
س��االنه 1/6 درصد بود. حال درست يك س��ال مانده به 
انتخابات رياست جمهوري، همان روشي كه جيكوب زوما 
براي كنار زدن تابو امبكي از قدرت در سال 2008 به كار 
برده بود، گريبان خودش را گرفته اس��ت و از درون حزب 
عليه او شورش شده اس��ت. به گزارش واشنگتن پست، 
تحت رياس��ت جمهوري زوما بين س��ال هاي 2011 تا 
2015 تعداد شهروندان آفريقاي جنوبي كه با فقر شديد 
دست وپنجه نرم مي كنند، 3 ميليون نفر بيشتر شده و نرخ 
بيكاري به رقم 27 درصد رس��يده است. بخش بهداشت 
و درمان و آموزش و پرورش آفريقاي جنوبي به ش��دت با 
كمبود منابع مواجه هستند و س��ال گذشته بزرگ ترين 
اقتصاد قاره آفريقا براي اولين بار طي يك دهه گذش��ته 
وارد دوران ركود شد. سلس��له رسوايي هاي فساد مالي از 
زمان به قدرت رسيدن زوما هيچگاه قطع نشد. طي يك 
سال گذشته يك نهاد ناظر دولتي زوما را به سوءاستفاده از 
منابع دولتي براي انجام بازسازي هاي غيرامنيتي در ملك 
شخصي اش متهم كرد، او ميليون ها دالر از منابع دولتي 
را براي ساخت تاسيساتي مانند استخر در ملك شخصي 
هزينه كرده بود و به دستور نهاد نظارتي براي بازگرداندن 
مبلغ مذكور بي توجهي ك��رد. در پي افش��اي اين اتهام، 
زوما مجبور ب��ه عذرخواهي از ش��هروندان و بازگرداندن 
مبالغ شد. در ماه هاي اخير همچنين ارتباط او با خانواده 
سرمايه دار گوپتا و سوءاستفاده از قدرت براي تامين منابع 
كسب و كار امپراتوري اقتصادي خانوادگي زوما، با افشاي 

سلسله ايميل هايي در معرض افكار عمومي قرار گرفت. 

ميثم سليماني 

شهاب شهسواري

پايان ناگزير »زوما«ترامپ: 7تريليون دالر در خاورميانه هزينه كرديم 
فرصت كوتاه حزب حاكم آفريقاي جنوبي براي استعفاي داوطلبانهغرهاي بي هزينه آقاي رييس جمهور


