
t oseei r ani . i r
5 جهان

رابرت موگابه درگذشت؛
از مبارزه با استعمار و آپارتاید تا 

سرنگونی در قامت دیکتاتور
رابرت موگابه، رئیس جمهوری سابق زیمبابوه 
دیروز-جمعه- در ۹۵ ســالگی درگذشت. او که 
از چهره های شــاخص مبارزات کشورش علیه 
استعمار و آپارتاید بود پس از به قدرت رسیدن، 
مخالفان و معترضان به سیاست هایش را نزدیک 
به چهار دهه سرکوب کرد. اقتصاد ویران و تبعات 
دامنه دار سال ها زمامداری در قالب یک حکومت 
دیکتاتوری بزرگترین میراث وی از به دســت 

گرفتن قدرت در زیمبابوه محسوب می شود.
زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ انتخاب رابرت موگابه 
به نخست وزیری کشــور تازه استقالل یافته را 

جشن گرفت.
موگابه قهرمان مبارزه طوالنی علیه استعمار 
و آپارتاید بود. وی در جوانی به مدت ده ســال به 
دالیل سیاسی در حبس بود و به محض آزادی به 
مبارزه مسلحانه پیوست. وی در سال ۱۹۷۹ یکی 
از امضاء کنندگان موافقتنامه موسوم به لنکستر 

هاوس بود که به جنگ داخلی کشور پایان داد.
در نخستین دهه رهبری موگابه، زیمبابوه و 
خرده کشــاورزانش در رفاه به سر بردند. مرگ و 
میر و سوءتغذیه در میان کودکان کاهش یافت و 

متوسط عمر مردم باالرفت.
زیمبابوه موفق ترین نظام آموزشی را در منطقه 
داشت و هنوز هم در قرن بیست و یکم باالتریی 
تعداد باســواد را در آفریقا دارد. اما از سوی دیگر 
دولت همواره با مخالفانش با نهایت خشــونت 
روبرو می شد. موگابه سران مخالفین را استعمار 

کنندگان جدید توصیف می کرد.
اوایل سال ۲۰۰۰، آن یک درصد شهروندان 
سفید پوست زیمبابوه، هنوز بیش از هفتاد درصد 
زمین های قابل کشت کشور را در اختیار داشتند. 
با این حال موگابه در اصالحات ارضی اش چندان 
موفق نبود. وی زمین های کشاورزی را در میان 
حامیانش که با سفید پوستان عداوت داشتند، اما 

لزوما کشاورزان خوبی نبودند، تقسیم کرد.
زیمبابوه برای اخــذ وام از بانک جهانی باید 
برنامه های ریاضتی دشواری را به اجرا می گذاشت. 
اما اعانات نقدی دولت به نهادهای عام المنفعه، 
اقتصاد کشــور را نابود کرد و مــردم به گونه ای 

فزاینده به کمک های دولتی محتاج شدند.
موگابه همچنان از شنیدن هرگونه انتقادی ابا 

داشت و از هرگونه تغییر سیاست پرهیز می کرد.

هنگامی کــه رهبر مخالفــان او را به چالش 
کشید، نیروهای امنیتی ویژه وی را به شدت مورد 
ضرب و جرح قرار دادند. اما وقتی همین مخالفان 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ پیروز 
شدند، موگابه از کناره گیری از سمتش خودداری 
کرد. وی سرانجام موافقت کرد که رهبر مخالفان 
در جایگاه نخست وزیری قرار گیرد اما از هرگونه 

شراکت در قدرت با وی سرباز زد.
رابرت موگابه قصد داشت تا آخر عمر در سمت 
ریاســت جمهوری باقی بماند اما ســال ۲۰۱۷ 

توسط نظامیان کشورش از قدرت خلع شد.
موگابه در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ توســط ارتش 
زیمبابوه و به رهبری ژنرال سیبوسیسو دستگیر 
و بازداشت خانگی شد. یک هفته بعد با تصمیم 
حزب حاکم و متبوعش اتحادیه ملی آفریقایی 
زیمبابوه-جبهه میهنی به ریاست وی بر حزب 
پایان داده شد. امرسون منانگاگوا، معاون اخراجی 
موگابه به جای وی به ریاست حزب انتخاب شد. 
منانگاگوآ ۷۵ ساله، رئیس سابق اطالعاتی و یکی 
از اعضای ارشد حزب زانو-پی اف بود که دو هفته 
پیش از ســوی موگابه از سمت خود برکنار شد. 
همین رخداد یعنی بحــران برکناری منانگاگوا 
موجب شد تا ارتش برای حل بحران مداخله کند 
و اجازه ندهد تا همسر نسبتاً جوان رابرت موگابه 
)گریس موگابه( جای او را بگیرد. گفته شد وی در 
اعتراض به اقدام ارتش، دو روز پایانی حکومتش و 
زمانی که در حبس خانگی بود، اعتصاب غذا کرده 
 بود. پس از دستگیرِی موگابه توسط ارتش، مردم 
زیمبابوه به خیابان ها آمده، به رقص و پایکوبی و 
شادی پرداختند و از این اقدام ارتش سپاسگزاری 
کردند. وی در زمان دســتگیری با ۹۳ سال سن 
پیرترین رئیس جمهور جهان بــود. در پی این 
رویدادها حزب حاکم خواستار استعفای وی شد 
و برای او ضرب العجل تعیین کرد، سرانجام وی که 
توسط ارتش در حصر خانگی قرار داشت در ۲۱ 

نوامبر ۲۰۱۷ از ریاست جمهوری استعفا کرد.

جهاننما
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آنطور که به نظر می رســد، بودن 
به عنوان رئیــس اجرایــی منطقه 

هنگ کنگ کاری غیرممکن است.
وقتی از طرفی زیر فشار جامعه ای 
باشی که هیچ هراسی برای به خیابان 
رفتن و به چالش کشیدن تصمیمات 
تو نداشــته باشــند و از طرف دیگر 
کشــوری تــک حزبی کــه احاطه 
کامل بــر منطقه تــو دارد، خواهان 
بازگردانــدن هرچه ســریع تر ثبات 
به منطقه ات باشــد، درمی یابی که 
هیچ کس در دنیا دوست ندارد جای 

تو را بگیرد.
خبرگزاری سی ان ان در یادداشتی 
به بررســی وضعیت کری لم، رئیس 
اجرایی منطقه هنگ کنگ پرداخته و 
جایگاه وی را در شرایط کنونی بسیار 
سخت توصیف کرده است. در ادامه 
این یادداشت می خوانیم: در طول ۲۲ 
سالی که هنگ کنگ از اختیار بریتانیا 
خارج شــد و تحت حاکمیت چین 

درآمد، هیچ رئیس  اجرایی نتوانست 
طرحی را کامل کنــد و حاال کری لم 
گیر افتــاده در مخمصه از این قاعده 
مســتثنی نیســت. روز چهارشنبه 
هفته گذشته او درنهایت پس از سه 
مــاه اعتراضات فزاینده که شــهر را 
آشــفته کرده و به اقتصادش آسیب 
رسانده بود، اعالم کرد که به طور کلی 
قانون استرداد مجرمان به چین را لغو 

کرده است.
این تصمیم لم پس از آن اتخاذ شد 
که یک فایل صوتــی از صحبت های 
وی به صورت ناخواســته به دســت 
خبرگزاری رویترز افتــاد که در این 
فایــل گفته بــود: برای یــک مدیر 
اجرایی، بودن به عنوان عامل چنین 
غارت بزرگــی بــرای هنگ کنگ، 
غیرقابل بخشش است. واقعا نمی توان 
از آن گذشــت. اگر قــدرت انتخابی 

داشتم، اولین گزینه ام استعفا بود.
روز سه شنبه هفته گذشته، در یک 
کنفرانس خبری او ضمن انتقاد از درز 
این فایل صوتی، گفت که او پیشنهاد 
استعفا را با پکن مطرح نکرده و حتی 
اصال مذاکره برای استعفا با مقامات 

ارشد در سرزمین اصلی نیز به ذهنش 
خطور نکرده است.

با این حال اگرچه شاید لم نخواهد 
که اکنــون دولت را تــرک کند، اما 
احتمال اینکــه وی بتواند برای دور 
دوم ریاســتش در سال ۲۰۲۲ نامزد 

انتخابات شود، بسیار ضعیف است. 
زمانــی که او قدرت را در دســت 
گرفت، همواره با ایــن تصور که او از 
افکار عمومی و دغدغه هایشــان به 
دور است، در کشمکش بود؛ حاال اما 
میراث بدتری را به دوش می کشــد، 
رهبــری که هنگ کنــگ را به آتش 
کشیده و حرف های نامربوط می زند.

چرا پکن اجازه رفتن لم را 
نمی دهد؟

بــرای بســیاری از کســانی که 
نظاره گر این ماجرا از بیرون هستند، 
عجیب اســت، در حالــی که دولت 
پذیرفــت آغازگر این ماجــرا بوده، 
هیــچ مقامــی در هنگ کنگ پس 
از ســه مــاه آشــوب، کناره گیری 
نمی کند. در بســیاری از نظام های 
سیاسی، اگر شــخصی خود مودبانه 
برای پریدن روی نارنجک اســتعفا 
راضی نمی شــد، بــه زور وی را برای 
اینکار مجاب می کردند. با این حال 
لم نمی تواند دولت را تــرک کند. تا 
زمانی که یک جانشــین مشــخص 
انتخاب نشــود، خروج او مشکالت 
بیشتری برای پکن در پی دارد تا آنکه 
با او مسئله را حل کنند. در انتخابات 
گذشته لم در کفه مقابل ترازو با سی 
لئونگ، که محبوبیتی نداشت واقع 
شد و توانســت برنده شود و تا زمانی 
که چنین شــرایطی بــرای انتخاب 
شخص مورد نظر نباشد، پا گذاشتن 
به فرایند انتخاب جانشین برای چین 
به مانند باز کردن یک قوطی پر از کرم 
خواهد بود. بر اســاس قانون اساسی 
این شهر، اگر سمت مدیریت اجرایی 
شهر خالی شود، جانشین این جایگاه 
باید ظرف شش ماه انتخاب شود. لم 
و دیگــر مدیران اجرایــی پیش از او 
همه از سوی کمیته انتخابات معرفی 
شــدند، کمیته ای که تفهیم شده تا 
برای انتخاب افراد طیف وسیع جامعه 
را در نظر بگیرد، اما بیشــتر اعضای 
این کمیتــه چهره های طرفدار پکن 
هســتند و رهبری دولت مرکزی را 

دنبال می کنند.
همین مسئله در طول سال های 
متمادی منجر به ایجاد مشــاجرات 
بسیار در جامعه شــده است. تالش 
برای اصالح این رویه در سال ۲۰۱۴ 
با سرکوب از سوی پکن که اجازه نداد 
کاندیداها بــدون تأیید صالحیت به 

انتخابــات راه یابند، پایــان یافت و 
همین موضوع باعث شــروع جنبش 

چتر در هنگ کنگ شد.
آغاز دوباره ایــن فرایند اصالح و 
دستیابی به هدف نهایی قانون اساسی 
به معنای انتخاب مدیر اجرایی و کل 
قانون گذاران صرفا با رأی همگانی، 
تقاضــای معترضان کنونی اســت؛ 
اگرچه شــاید تعدادی به دنبال این 
هدف نباشــند، اما ایده آلیست های 
تندرو انتظار رسیدن به چنین هدفی 
را می کشند. روز چهارشنبه لم در یک 
سخرانی تلویزیونی گفت اجرای حق 
رأی همگانی هــدف نهایی خفته در 
بستر قانون اساسی شهر است؛ اگر ما 
می خواهیم به این هدف برسیم، باید 
در چارچوب قانونی مباحث را دنبال 
کنیم و چنین فضایی باید در مســیر 
اعتماد و درک مشترک و بدون قطبی 

سازی بیشتر جامعه انجام شود.
اما دیگــر فرصتی بــرای اصالح 
انتخابات قانون گذاران پیش از آنکه 
مجلس آتی سال آینده شکل  گیرد، 
باقی نمانده اســت و لم و به احتمال 
زیاد، جانشــین او نیز تا سال ۲۰۲۲ 

درگیر انتخابات جدید نخواهند بود.
از منظر پکن، اســتعفای لم صرفا 
منجر بــه آغاز مباحثه ای پرخشــم 
و هیاهو برای اصــالح انتخاب مدیر 
اجرایی، دو سال پیش از آغاز انتخابات 
می شود و این مسئله به تداوم هرج و 

مرج هنگ کنگ دامن می زند.
اتاق سیاست سخت و بدون 

قابلیت انعطاف است
لــم در اظهاراتی که بــه رویترز 
درز کرده بود، اعتــراف کرد که اتاق 
سیاســت بــرای مدیــر اجرایی که 
بدبختانه مجبور اســت به دو رئیس 
خدمت کند، جایی بســیار سخت و 

بدون قابلیت انعطاف است.
او بیشتر از ســایر پیشینیان خود 
محدودیت های جایــگاه مدیریتی 
خود را بروز داده اســت. لم که قادر 

نیست تصمیمات قاطع بگیرد یا بدون 
اجازه پکن دســت به مصالحه بزند، 
از دید بســیاری از معترضان اندکی 
باالتر از یک مترســک است. وقتی او 
صحبت از مذاکرات می کند، بسیاری 
او را آغازگر این مذاکرات نمی دانند، 
چرا که بــاور ندارند قــدرت چنین 

تصمیم گیری را داشته باشد.
در مــاه ژوئیــه )تیر- مــرداد(، 
فرناندو شــئونگ، یــک قانون گذار 
طرفدار دموکراســی گفت که حتی 
اگر دولت بتوانــد از این بحران عبور 
کند، دســت یافتن به هر چیزی در 
دوران لم بســیار محدود شده است. 
او گفت: نســل جوان ما بیدار شده و 
درک می کنــد که نظامی سیاســی 
کنونی جوابگو نیست. حتی اگر از این 
موضوع عبور کنیم، هر طرح دیگری 
در دولت مطرح شود، بدون مواجهه با 
اعتراضات گسترده نخواهد بود و من 
فکر می کنم که دولت علیل و ناتوان 

شده است.
شــاید آنطــور کــه لــم گفته 
هنگ کنگ احیا شده باشد؛ تصاویر 
خشــونت های پلیــس و بمب های 
دست ســاز معترضان جای خود را 
دوباره به صحنه هایی از صلح در این 
شــهر داده اســت؛ اما دیگر برند لم 

اصالح نمی شود.

رهبر هنگ کنگ؛ گرفتار در مخمصه مقابله با معترضان و ناتوانی از مخالفت با پکن 

نفس های آخر خانم  لم 
اصالح و دستیابی به هدف 

نهایی قانون اساسی 
به معنای انتخاب مدیر 

اجرایی و کل قانون گذاران 
صرفا با رأی همگانی، 

تقاضای معترضان کنونی 
است؛ اگرچه شاید تعدادی 
به دنبال این هدف نباشند، 
اما ایده آلیست های تندرو 

انتظار رسیدن به چنین 
هدفی را می کشند

از منظر پکن، استعفای 
لم صرفا منجر به آغاز 
مباحثه ای پرخشم و 

هیاهو برای انتخاب مدیر 
اجرایی، دو سال پیش از 

آغاز انتخابات می شود و این 
مسئله به تداوم هرج و مرج 

هنگ کنگ دامن می زند
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در شرایطی که انتظار می رود واشــنگتن طرح خود برای صلح خاورمیانه را پس از انتخابات اسرائیل در هفدهم 
سپتامبر)۲6 شهریور ماه( اعالم کند، یک مسئول آمریکایی اعالم کرد که فرســتاده  این کشور در روند صلح چند 

هفته آتی استعفا می دهد.
به نقل از اسکای نیوز، یک مسئول در دولت آمریکا تصریح کرد که جیسون گرینبالت، فرستاده آمریکا در روند 

صلح خاورمیانه از پست خود استعفا می دهد تا به نزد خانواده خود بازگردد.
این منبع ادامه داد، گرینبالت اساساً به این پرونده ملحق شده بود تا به مدت دو سال در دولت آمریکا در خصوص 

روند نزاع میان فلسطین و اسرائیل و نیز بر سر یک طرح قابل اجرا جهت حل نزاع میان دو طرف فعالیت کند.
این مسئول در کاخ سفید اعالم کرد که دیدگاه واشنگتن در خصوص روند صلح تکمیل شده است، اما اعالم این 
طرح در زمان مناسب انجام خواهد شد، اما این مســئول به موعد رونمایی از این 
طرح اشــاره نکرد. در حالی که هنوز مشخص نشــده که گرینبالت تا زمان اعالم 
طرح صلح آمریکا در این منصب می ماند یا خیر، این مسئول گفت که مرحله آتی 
شاهد مشارکت گسترده تری از سوی برایان هوک، فرستاده آمریکا به ایران و آلفی 

بیرکوویتس، معاون جارد کوشنر، مشاور رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود.

توفان مهیب دوریان که درجه آن پنج اعالم شده بود تاکنون به کشته شدن دست کم ۳۰ تن در باهاما منجر شده 
است و به گفته مقامات محلی احتمال افزایش تلفات آن وجود دارد.

تالش های بین المللی برای امدادرسانی به ۷۰ هزار نفر که پس از وقوع این توفان مهیب به کمک نیاز دارند در حال 
انجام است. گفته شده دوریان مهیب ترین توفانی بوده که در باهاما گزارش شده  است.

حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی بر اثر وقوع این توفان تخریب شده یا دچار خسارت شدند.
این توفان پس از ترک باهاما به سمت سواحل شرقی ایالت فلوریدا و ایالت کارولینا حرکت کرده  است. کارشناسان 
هواشناسی نسبت به احتمال خیزآب باال آمدن آب سطح دریا در آب های این منطقه هشدار دادند. در ایالت کارولینای 
جنوبی برق صدها هزار واحد مســکونی و تجاری قطع و جاری شدن سیالب موجب مسدود شدن برخی مسیرهای 
ارتباطی شــده  اســت. به گفته فرمانــدار کارولینای شــمالی پیش بینی های 
هواشناسی نشــان می دهد که تحت تاثیر وزش توفان دوریان حدود ۲۵ سانتی 
متر باران خواهد بارید و سرعت باد در مناطق ســاحلی به حدود ۱6۰ کیلومتر 
خواهد رسید. فرماندار کارولینای شمالی در ادامه ورود توفان دوریان، وضعیت 

این منطقه را اضطراری اعالم کرد.

شمار تلفات توفان دوریان در باهاما افزایش یافتگرینبالت استعفا می دهد

مجله تایمز به تازگی نوشــت که مایــک پومپئو، 
وزیرخارجه ایاالت متحده امریکا از امضای موافقتنامه 
میان امریکا و طالبان خودداری کرده است. اما طالبان 
می گویند که تاکنون به شکل رسمی در این باره چیزی 

دریافت نکردند.
در حالی که زلمــی خلیلزاد نماینــده ویژه ایاالت 
متحده امریکا برای صلح افغانستان، پس از پایان دور 
نهم گفتگوهای صلح در دوحه، سرگرم گفتگو و بحث 
با مقام ها و سیاستمداران افغانستان است و موافقتنامه 
میان امریکا و طالبان انتظار امضای ترامپ را می کشد، 
خلیلزاد گفت که در اصول بــا طالبان روی امضای این 

سند توافق کردند.
 به گفته او با امضای این پیمان، نیروهای امریکایی 
به صورت تدریجی و مشــروط از افغانســتان بیرون 
می روند و در عــوض طالبان در برابر تروریســم اقدام 
خواهند کرد؛ ســپس گفتگوهای صلح بین االفغانی را 

آغاز و یک آتش بس را خواهند پذیرفت.

مارک اِســپر، وزیر دفاع امریکا قرار بود، ســوم ماه 
ســپتامبر)دوازدهم شــهریور ماه( بــا دونالد ترامپ 

رئیس جمهور امریکا در این زمینه دیدار کنند.
چهار مقام امریکایــی، افغان و اروپایــی به مجله 
تایمز گفتند که اگرچه، طالبان خواستند که پومپئو، 
توافقنامه را با امارت اسالمی افغانستان نامی که طالبان 
برای خود از آن اســتفاده می کنند، امضاء کند، اما این 
مقام امریکایی از امضای ایــن پیمان خودداری کرده 

است.

بوریس جانسون، نخســت وزیر انگلیس پنجشنبه 
)چهاردهم شهریور ماه( گفت ترجیح می دهد بمیرد 
تا این که خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا برگزیت را به 

تأخیر بیندازد. 
به گزارش خبرگزاری فرانســه، آقای جانســون 
هم زمــان از نماینــدگان مخالف دولــت در پارلمان 
انگلیس خواســته از برگزاری انتخابــات زودهنگام 

حمایت کنند. 
نمایندگان مجلس عوام انگلیس چهارشــنبه شب 
)سیزدهم شهریور ماه( طرحی را به تصویب رساندند 
که از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق با این 

اتحادیه جلوگیری می کند.
این طرح جانسون را ملزم می کند یا با اتحادیه اروپا 
بر سر خروج از اتحادیه اروپا توافق کند و یا ضرب االجل 
۳۱ اکتبر )نهم آبــان ماه( برای برگزیــت را به تأخیر 

بیندازد.
جانسون که قباًل گفته بود به دنبال آن است که به هر 

قیمتی، ولو بدون توافق بــا اتحادیه اروپا برگزیت را در 
روز ۳۱ اکتبر) نهم آبان ماه( محقق کند، تصویب این 
طرح در پارلمان را مخل مذاکراتش با بروکسل دانسته 
است. او چهارشنبه شــب خواستار برگزاری انتخابات 

زودهنگام در روز ۱۵ اکتبر )۲۳ مهر ماه( شد.
نخست وزیر انگلیس در یک ســخنرانی در ایرلند 
شــمالی گفت: ترجیح می دهم هنگام مبارزه بمیرم تا 
از اتحادیه اروپا بخواهم برگزیت را به تأخیر بیندازد. ما 

باید ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شویم.

وزیر خارجه آمریکا موافقتنامه با طالبان را امضا نمی کندجانسون: ترجیح می دهم بمیرم تا برگزیت را به تأخیر بیندازم

خبرخبر


