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آزادی بیان در قانون اساسی افغانستان

ــــــــــسرمقاله

نشست بروکسل ،دستاوردها
و دشواری های آینده
حفیظ اهلل زکی

نشســت بروکســل با تعهد بیش از پانزده میلیارد دالر در چهار
ســال آینده برای افغانستان پایان یافت .این تعهد برای حکومت
افغانســتان یک مؤفقیت چشمگیر به حساب می آید .افغانستان
در پانزده سال گذشته کارنامه خوبی در بخش مصرف کمک های
جامعه جهانی نداشته اســت .فساد اداری و حیف و میل بی رویه
کمک ها ،تأثیرات مثبت کمک های صد میلیاردی را به شــدت
تقلیل داده است .حکومت افغانستان چهار سال قبل وعده سپرده
بود که با فســاد مبارزه می کند و شــفافیت الزم را در مصرف
کمک ها به وجود می آورد؛ اما نتوانســت به وعده های خود عمل
کند .وجود صدها پروژه خیالی ،ابعاد شــرم آلود فساد اداری در
افغانستان را بیشــتر برمال کرد .سیاست های مبهم و نامشخص
حکومت ،به وزن و اعتبار حکومت افغانستان در انظار کشورهای
کمک دهنده ،لطمه زد و روند همکاری های دوامدار آنها را در هاله
از ابهام و نگرانی قرار داده بود.
تعهد کمک ســه و نیم میلیاردی برای افغانســتان نشان داد که
کشــورهای جهان هنوز امیدوارند که حکومت افغانستان بتواند
بر مجموع چالش های موجود فایق آمده و مســیر توسعه و خود
کفایی را برای افغانستان هموار سازد .افغانستان در این نشست،
پالن های آینده خود را در باره توســعه اقتصادی ،مبارزه با فقر و
بیکاری ،مبارزه با فساد اداری ،اصالحات در نظام انتخاباتی ،ایجاد
حکومتداری خوب و پاســخگو ،تقویت ارزش های دموکراسی و
گســترش فرایند مشارکت همگانی ،توضیح داد و این پالن ها در
کلیت مورد تأیید و استقبال جامعه جهانی قرار گرفت و سبب شد
که جامعه جهانی برای چهار ســال آینده حمایت های خود را از
افغانستان در بخش های مختلف دوام دهد.
با آنهم باید توجه داشت که نشست بروکسل برای افغانستان دو
رویه داشــت :یک رویه آن تعهدات مالی کشورهای جهان برای
توسعه و بازسازی افغانستان اســت؛ اما رویه دیگر آن شرایطی
است که برای این کمک ها گذاشته شده است.
جامعه جهانی از حکومت افغانســتان انتظار دارد که از این کمک
ها در راستای دولت ســازی ،برقراری نظم و ثبات ،اصالحات در
سیستم قضایی و حاکمیت قانون استفاده کرده و حجم گسترده
فساد اداری را در کشور کاهش داده و با ایجاد یک میکانیزم مؤثر،
اعتبار انتخابات را در کشور افزایش داده و اعتماد مردم را نسبت
به انتخابات و سایر ارزش های دموکراســی تقویت کند .جامعه
جهانی این بار به دقت نظارت دارد که حکومت افغانستان ،تا چه
حد به مبانی و اصول دموکراسی و اصل عدالت اجتماعی و سیاسی
پایبند می باشــد .تأکید جامعه جهانی این بار روی شــمولیت و
فراگیری حکومت و برنامه ها و سیاســت های حکومت اســت.
خواست کشورهای کمک کننده این اســت که تمام شهروندان
افغانستان در تمام شهرها و دهات کشور به گونه عادالنه از برایند
سیاســت ها و پالن های اقتصادی و انکشافی حکومت بهره مند
گردند.
اگر حکومت در جهت تحکیم یــک حکومت دموکراتیک و همه
شمول در روشــنای قانون اساسی تالش نکند و یا انتخابات را به
صورت شــفاف ،عادالنه و فراگیر برگزار نتواند و یا با فساد مبارزه
مؤثر و کارامد نداشته باشد ،به یقین که روند مداوم همکاری جامعه
جهانی با افغانســتان لطمه خواهد خورد و حکومت افغانستان بار
دگر در افکار جهانی یک حکومت ضعیف و فاقد اراده جدی برای
توسعه و آبادانی افغانستان تشخیص داده خواهدشد.
از نظر جامعه جهانی این همکاری بر اساس حسابدهی و تعهدات
دوجانبه استوار است و حکومت افغانستان بنا بر تعهداتش مکلف
است که به جامعۀ جهانی حسابده باشد .حکومت مکلف است که
از طریق ایجاد فرصتهای شــغلی ،فقرزدایی کند و به مشکالت
ســوء تغذیه کودکان ،نبود امنیت غذایی ،مراقبتهای بهداشتی
ضعیف و فقر رســیدگی کند .تأکید جامعه جهانی روی واژه های
اصالحات ،حکومتــداری ،عدالت برای همــه ،حاکمیت قانون و
انتخابات عادالنه و محرومیت زدایی در جامعه ،نشان می دهد که
این بار نظارت جامعــه جهانی در نحوه مصرف کمک ها ،حکومت
افغانستان را با فشــارهای بیشتری مواجه خواهد کرد .گذر زمان
نشــان خواهد داد که آیا حکومت خواهد توانست از این آزمون
دشوار مؤفقانه بیرون بیاید یا نه؟

آزادی از مهمترین ارزشهای جامعه مدرن
است و ارزش مشترک برای تمام بشر به
شــمار میآید .آزادی دارای وجوه سلبی
وایجابی اســت .از لحاظ ســلبی ،آزادی
با «نبــود مانع» و «فقــدان محدودیت»
مترادف میباشد.
در حالی که آزادی از جهت مثبت و ایجابی
آن به معنای این است که فرد خودش به
دور از فشــار نیروهــای خارجی توان و
قدرت انتخاب و تصمیمگیری را داشــته
باشد.
«آزادی به این مفهوم که شــخص خود
صاحــب اختیار خویش باشــد و آزادی
به این معنا که کســی مانع گزینشهای
شخص نباشــد ،دو مفهومند که منطق ًا از
هم دور نیســتند و فاصلهشان از یکدیگر
به همان اندازه است که مطلبی را به طریق
ایجابی و سلبی بیان کنیم( ».آیزیا برلین)
در عین حالــی که به آزادی بهعنوان یک
ارزش ،در همه جوامع احترامگذاشته مي
شود ،اما در تعیین حد و حدود آن نظریات
و دیدگاههای متفاوت و چه بسا متضادی
ارائه گردیدهاست.اندیشه تفکر
لیبرالیســم بهعنوان پرقدرتترین و با
نفوذترین مکتب مدافــع آزادی ،اعتقاد
دارد که از یک طــرف زندگی کردن در
آزادی مطلــق ناممکن اســت و از جانب
دیگر نادیده گرفتن آزادی با اهداف حیات
انســانی منافات دارد؛ پس یگانه راه حل
این اســت که برای حفظ حد اقل آزادی
تالش نماییم.
اما این که حد اقل آزادی چیست؟ باز اتفاق
نظری در این مورد وجود ندارد .برخی از
نظریه پردازان بر ایــن عقیدهاند که حد
اقل آزادی ،مقداری از آزادی است که از
دست دادن آن تجاوز به جوهر ،طبیعت و
سرشت انسانها به شمار میآید.
به هر حال با همــه اختالفاتی که در این
زمینه وجود دارد ،به نظر میرسد ،همین
که فرد بتواند فارغ از مداخله و یا تهدید،
آزار ،شــکنجه و اجبار دیگران  ،زندگی
دلخواه خــود را انتخــاب نماید ،به حد
اقل آزادی دســت یافته است .این مقدار
آزادی شامل آزادی عقیده ،مذهب ،بیان و
مالکیت میشود و آزادیهای سیاسی نیز
در همین چارچوب مفهوم پیدا میکند.
متفکران و نظریــه پردازان مدافع حقوق

رضا احسانی

بشــر روی دو جنبه آزادی فردی و آزادی
مدنی تکیــه و تأکید میکنند .چون آزادی
فردی به شخص امکان میدهد تا هرکاری
که مایل اســت انجام بدهد ،به شرطی که
مانع آزادی دیگران در انجام دادن همان کار
نگردد .در آزادی فردی نه شخص به انجام
کاری که مایل به انجام آن نیســت ،مجبور
میگردد و نه از انجام کاری که مایل اســت
آن را انجام دهد ،بازداشته میشود.
در ماده سه اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده
اســت که« :هر فردی حق زندگی ،آزادی و
امنیت شخصی دارد».
منظور از آزادی در اینجا همان آزادی فردی
اســت؛ چون در آزادی مدنی تنها به افراد
بالغ جامعه این توانایی داده میشــود ،که
آزادانه در اداره و تصمیمگیری جمعی سهم
بگیرد و به حیث یــک عضو فعال و دارای
مســوولیت در کارهای سیاسی و اجتماعی
مشارکت داشته باشد.
آزادی ابعاد گســترده و وســیعی دارد که
از آزادیهای فیزیکی شــروع می شــود و
تاآزادیهای مدنی ،اجتماعی و سیاســیی را
شامل می شود.
قانون اساسی در مورد آزادی و جنبه های
مختلف آن چنین مقرر می دارد که:
 آزادي حق طبيعي انسان است .اين حقجز آزادي ديگران ومصالح عامه که توسط

قانون تنظيم مي گردد ،حدودي ندارد.
آزادي وکرامت انســان از تعرض مصون
است.
دولت به احتــرام وحمايت آزادي وکرامت
انســان مکلف مي باشــد« .مادهء بيست
وچهارم»
 اتباع افغانســتان حــق انتخاب کردنوانتخاب شدن رادارا مي باشند.
«مادهء سي وسوم»
 آزادي بيان از تعرض مصون است.هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيلهء
گفـتار ،نوشتـه ،تصـوير ويا وسايل ديگر،
بارعايت احكام مندرج اين قانون اساسي
اظهار نمايد.
هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون،
به طبع ونشر مطالب ،بدون ارائه قبلي آن
به مقامات دولتي ،بپردازد« .مادهء ســي
وچهارم»
 اتباع افغانســتان حق دارند به منظورتأمين مقاصد مادي ويا معنوي ،مطابق به
احکام قانون ،جمعيتها تأســيس نمايند...
«مادهء سي وپنجم»
آزادی اندیشه
یکی از وجوه آزادی ،آزادی اندیشه است
و آزادی اندیشــه درعین حالی که یکی از
مهمترین حقوق بشــری به شمار می آید؛
با توجه به گوناگونــی فرهنگ ها ،باورها

واعتقادات درجوامــع مختلف ،اختالفاتی
نیز درتعریف و حدود آزادی اندیشــه به
وجود آمده است.
ماده  18اعالمیه جهانی حقوق بشــر مقرر
میدارد:
«هرکس حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان
و مذهب بهرهمند شــود .این حق متضمن
آزادی تغییــر مذهب یا عقیده و همچنین
متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است
و نیز شــامل تعلیمــات مذهبی و اجرای
مراسم دینی است .هرکس میتواند از این
حقوق ،منفردا ً یا مجتمع ًا ،بهطور خصوصی
یا بهطور عمومی برخوردار باشد».
آزادی تفکر واندیشــه یکی از دستورات
صریح قرآن کریم ویکــی از مبانی مهم
دعوت پیامبر گرامی اسالم به حساب می
آید .قرآن همواره انسان را به عقل وخرد
فرا می خواند واورا از توهمات و دنباله روی
های بدون دلیل از پدران و نیاکان بر حذر
می دارد واندیشیدن وتفکر را یک تکلیف
برای انســانهاقلمداد می کند .آنجایی که
می فرماید» بگو بنگرید( تفکر کنید) چه
در آسمانها و زمین است».
با مراجعه به متون اسالمی ،آیات و روایات،
در مییابیم که دین اســام به اندیشه و
تفکر ارزش فوقالعادهای قایل شده است
و آن را در زمــره بزرگتریــن و مهمترین

عبادت قرار داده است.
واژههای تفکر ،تعقــل ،تفقه و ذکر و تذکر
که در مجموع  437آیه قــرآن را به خود
اختصاص داده است ،همگی بیانگر جایگاه
ارزشمند اندیشــه و تفکر در دین اسالم
میباشد و بهطور متواتر در منابع روايی اهل
سنت و شــیعه بر اهمیت تفکر در زندگی
بشر تأکید گردیده و یک ساعت تفکر بهتر
از یک سال عبادت دانسته شده است.
با همه اینها آزادی اندیشه و فکر در اسالم
بی حد و مرز نیســت .در متون اســامی
از اندیشــه بهعنوان ابــزاری برای تعمیق
باورهای دینی ،شــناخت بهتر نظام خلقت
و به کارگیری آنها در مسیر رشد ،کمال و
حیات انســانی یاد گردیده است و از اینرو
حدود آزادی اندیشــه در اسالم تا جایی
اســت که به اين هدف لطمه نزند و چنانچه
فکر و اندیشه به گونهای باشد که به دوری
انسان از منبع خلقت بینجامد ،دیگر آزادی
اندیشه معنا پیدا نمیکند.
درقانون اساســی ،اســام به عنوان دین
رسمی مردم افغانستان شناخته شده است،
اما پیروان ســایر ادیان در تبعیت از دین و
اجرای مراســم دینی شان در حدود احکام
قانون آزاد می باشند.
مادهء دوم قانون اساســی چنین صراحت
دارد:
«دين دولت جمهورى اســامى افغانستان،
دين مقدس اسالم است.
پيروان سايراديان در پيروى از دين واجراي
مراسم ديني شــان در حدود احكام قانون
آزاد مي باشند».
عالوه بر مــوارد فوق مــادهء هفتم قانون
اساسی که می گوید:
«دولت منشــورملل متحد ،معاهدات بين
الدول ،ميثاق هاى بين المللى كه افغانستان
به آن ملحق شده است و اعالميـهء جهاني
حقوق بشــر را رعايت مى كند ».از اینرو
افغانســتان در قوانین خود آزادی بیان و
اندیشه را به رسمیت شناخته و به آن احترام
گذاشته است .حال بر مردم افغانستان است
که از این موهبت به گونه درست بهره برده
و از آن بــرای ایجاد همدلــی ،همپذیری،
انکشاف و توسعه استفاده نمایند .استفاده
نادرســت از این آزادی نه تنها به زیست
مســالمت آمیز اجتماعی مــا کمک نمی
کند که باعث نفاق و شــقاق بیشتر و عقب
ماندگی و درماندگی فراگیرتر می گردد.

اتحادی اجباری در پشتیبانی از کلینتون
جان آر .مکارتر /ترجمه :آریا نوری /قسمت دوم و پایانی
او باز هم ایــن کار را به کمک گنگریچ که
پس از شکست دموکرات ها در سال ۱۹۹۴
در انتخابات مجلــس نمایندگان ،به عنوان
رئیس آن فعالیت می کرد ،انجام داد .پس از
آن نیز اصالحاتی را در حوزه ی کمک های
دولتی انجــام داد که بیش از یازده میلیون
خانواده ی فقیــر را از دریافت کمک های
دولتی محروم میکرد.
آقای پتر ادلمان (همسر بنیانگذار سازمان
حمایت از کودکان ،زیر نظر خانم کلینتون)،
به نشانه ی اعتراض به این تصمیم ،از سمت
خود به عنوان معــاون دوم برنامه ریزی و

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

ارزیابی ،اســتعفا کرد .وی در شماره ی ماه
مارس  ۱۹۹۷مجلــه ی آتالنتیک ،در این
مورد گفت «:این قانون نه تنها سبب تشویق
مردم به پیدا کردن کار نخواهد شــد ،بلکه
میلیون ها فقیر کشــور را نیز در وضعیت
بدی قرار خواهــد داد» .میلیون ها کودک
التین و سیاه پوســت به واسطه ی تصمیم
همسر خانم کلینتون ،در وضعیت بدی قرار
مــی گرفتند ؟ و او یک بار دیگر هم در این
مورد سکوت کرد.
چند سال بعد ،باز هم بیل کلینتون به کمک
رقبای جمهوری خواهش بود که توانســت
قانونــی را در برابر وال اســتریت تصویب
کند .وی در مــاه مارس  ۱۹۹۹قانون گالس
استیگال (مصوبه در ســال  )۱۹۳۳را لغو
کرد .به موجب این قانون ،کارکرد بانک های
اقتصادی و بانک هــای تجاری از هم مجزا
شــده بود تا بانک ها نتوانند با سپرده های
مردم ،دست به ســوداگری بزنند .گروهی،
مثل جان مک کین (سناتور جمهوری خواه)
امروز خواســتار تصویب مجدد قانون لغو
شده هســتند .خانم کلینتون اما با این امر
مخالف است .آلن بلیندر ،مشاور اقتصادی
او ،سیزدهم ژوئیه ســال  ۲۰۱۵به رویترز
گفت که خانم کلینتون قصد تصویب دوباره
ی قانون را ندارد.
فعالیت حرفــه ای خانم کلینتون به عنوان
یک سیاســتمدار واقعی ،از سال  ۲۰۰۰آغاز
می شــود؛ یعنی زمانی که با استفاده از نام
شــوهرش و حمایت چهره های شــاخص
دموکرات ها ،خود را نامزد کرسی سناتوری
نیویورک می کند ،یعنی ایالتی که اصال در
آن زندگی نکرده بود .خانم کلینتون پس از
انتخاب شدن ،در همکاری با دولت بوش به
نظر خیلی راحت می آمد .دهم اکتبر سال
 ،۲۰۰۲او در تائید تمامــی دروغ های کاخ
سفید مبنی بر وجود سالح های شیمیایی
در عراق ،از حمله ی نظامی به این کشــور
حمایت کــرد .وی با دفاع از مقوله ی حمله
ی پیش گیرانه ،حمله به عراق را مثل حمله
ی هواپیماهای آمریکا به صربستان توصیف
کرد .اتفاقی که ســال  ۱۹۹۹به دســتور
همســرش رخ داده بود .خانــم کلینتون
نظرش در این مــورد را به این صورت بیان
کرده اســت«:هدف از حمله به صربستان
نجات جان یک میلیون انسان آلبانیائی در
کوسوو و جلوگیری از نسل کشی بود .شاید
نظر من تحت تاثیر گذراندن هشت سال در
کاخ سفید و مشاهده ی تالش های همسرم
برای ارتقای کشورمان تاثیر پذیرفته باشد».
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جمالتی نه چندان فمنیستی که بیان آن ها
از زبان زنی که امروزه در حســاب کاربری
اش در توئیتر بیش از هرچیز خود را یک
همسر ،مادر و مادربرزگ می خواند ،اصال
عجیب نیست.
سخنرانی وی در حمایت از حمله به عراق
در ســنای آمریکا ،کامال کلیشــه ایست،
کلیشــه ای که نمی توان بنیانگذارش را
خانم کلینتون دانســت .خانــم کلینتون
عادت دارد برای نوشــتن سخنرانی هایش
از کمک ســایرین نیز بهره بگیرد ،افرادی
معموال شــناخته نشــده .به همین منوال
پروفسور باربارا فن من از اینکه اسمش در
یکی از کتاب های پرفروش خانم کلینتون
(( Village It Takes a ،)۴که در مورد
« درس هایی اســت که کودکان به ما می
دهند») ،ظاهر نشده ،ابراز نارضایتی کرده
است.حتی مشخص نیست آیا کلینتون خود
کتاب خاطرات خودش را به رشته ی تحریر
درآورده یا خیر ( .)۵وزیر سابق امور خارجه
ی ایاالت متحده برای نــگارش کتابش از
گروهی از نویســندگان کمک گرفته که
تقریبا نامی از ایشان برده نمی شود)۶(.
هرچه که باشد ،ماجرای چهارسالی که وی
در کاخ ســفید فعالیت کرده ،دیگر اعتماد
خواننده را بر نمی انگیزد .سال  ،۲۰۱۱با شروع
حوادث لیبی ،خانم کلینتون رفتاری بسیار
محتاطانه را از خود به نمایش گذاشت «:من
جزو کسانی هستم که معتفدم نباید بدون
توافقی بین المللی در لیبی دخالت کرد ،چرا
که ممکن است آن کشور به سمت حوادثی
کشیده شــود که عواقب آن ها نامشخص
خواهد بود».او این جمله را یازدهم مارس در
سخنرانی ای در برابر کنگره ی آمریکا بیان
کرده بود .پس از آن نظرش تغییر کرد؛ اما
چرا؟ « نیکوال سارکوزی دائما در مورد لزوم
دخالتی نظامــی در لیبی صحبت می کرد.
او شخصیتی فعال و همیشه آماده ی عمل
است که دوســت دارد در راس کارها قرار
بگیرد .همچنین برنار هانری لوی (روشنفکر
فرانسوی) نیز در این تصمیم گیری نقش به
سزایی ایفا کرد .هردوی آن ها تحت تاثیر
وضعیت مردم لیبی بودند» .بنابراین هیالری
کلینتون ،تحت تاثیــر این دو نفر ،به گروه
موافق دخالت نظامی در لیبی پیوست.وی به
همراه بارا ک اوباما ،بدون دریافت اجازه از
کنگره کشورش را وارد جنگ جدیدی کرد.
«ظرف  ۷۲ســاعت توانستیم دفاع هوایی
لیبی را از میان برده و مردم لیبی را نجات
دهیم» .بقیه کتاب نیز در ادامه همین رجز

خوانی هاست.
تغییر موضعی آشــکار در مــورد قانون
تجارت آزاد
خانم کلینتون به خوبی می داند چهره ی
راست گرایی که از خود نشان داده ،کارش
را برای جذب هواداران برنی ساندرز سخت
کرده است .وی به واسطه ی موفقیت غیر
قابــل پیش بینی آقای ســاندرز تا حدی
مواضع خود را به ســمت سوسیالیســم
تغییر داده و برنامه های ترقی خواهانه ای
را پیشنهاد داده است :وضع مالیات برای
بانک هایی با بدهــی باال ،افزایش حداقل
حقوق به  ۱۲دالــر در هفته ،تغییر هزینه
ی ثبت نام در دانشگاه با توجه به وضعیت
مالی خانواده ها و ...
تغییر موضع صد و هشتاد درجه ای او در
مورد تجارت آزاد نیز بســیار جالب توجه
اســت .پانزدهم نوامبر سال  ،۲۰۱۲وی از
قانون تجــارت آزاد حمایت می کرد«:این
قانون نمونه ی کاملی از تجارت آزاد است
و می توان به کمک آن بازاری آزاد ،شفاف
و عدالت محور ســاخت» .ســه سال بعد
اما همه چیز عوض می شــود .انتقادهایی
که هم برنی ســاندرز و هم ترامپ از این
قانون کرده اند ،بــه نظر رای دهندگان را
قانع کرده است «.در این لحظه من موافق
قانون تجارت آزاد نیستم چرا که معتقدم
انتظارهای موجــود را براورده نمی کند».
هیالری کلینتون این موضع را هفتم اکتبر
 ۲۰۱۵اتخاد کرده اســت .عــاوه بر آن،
لغو این قانون را نیز در برنامه ی ریاســت
جمهوری اش گنجانده است.
با این وجود ،مواضع نامزد دموکرات ها ،قابل
پیش بینی تر از مواضع آقای ترامپ است
که مسلمانان را افراط گرا خوانده و بر علیه
مهاجران نیز صحبت های ســختی کرده
است .آرامش خانم کلینتون و نیز منطقی که
از خود نشان داده ،حتی جمهوری خواهان
را نیز تا اندازه ای به ســمتش جذب کرده
اســت .خانم مگ وایتمن ،مدیر کل هولت
پاکارد و یکی از روسای سابق بخش جذب
ســرمایه ی کمپین انتخاباتی میت رامنی
(نامزد جمهوری خواهان در ســال  )۲۰۱۲و
نیز رابرت کاگان (که او هم نئومحافظه کار
اســت) از کلینتون حمایت کرده اند .حتی
خانواده ی بوش نیز اعــام کرده در رای
گیری امسال شرکت نخواهد کرد .از طرفی
هیالری کلینتــون از حمایت صد در صد
مطبوعات آمریکا برخوردار است که وی را
به سان آخرین سنگر در برابر وحشیگری

و افراط می داننــد .به همین ترتیب ،دیوید
رمنیک ،سردبیر نشریه ی نیویورکر ،بیستم
ژوئن  ،۲۰۱۶در مقاله ای نوشــت «:کلینتون
باید با قدرت در برابر خطرناک ترین و غیر
قابل پیش بینی ترین نامزد ایستادگی کند.
نامزدی که می خواهد از تمامی محدودیت
ها ،حتی مرزهای اخالقی ،برای رســیدن به
قدرت ،عبور کند».
چنین ســخنانی خواننده را یــاد انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۲۰۰۲فرانسه و رقابت
ژان مارین لوپن (نامزد راست گرای افراطی)
و ژاک شــیراک (نامزد راست میانه رو) می
اندازد .در آن زمان جناح چپ که در دور اول
حذف شده بود ،از هوادارانش خواست تا برای
نجات کشور از چنگال فاشیسم ،به شیراک
رای دهند .این در حالیست که ژاک شیراک
از خانم کلینتون مترقی تر است .به خصوص
در حوزه ی سیاست خارجی .در نهایت می
توان انتخابات این دوره ی ریاست جمهوری
در آمریکا را مثل یک دوئل بین آنگال مرکل
و سیلویو برلوسکونی در نظر گرفت .دوئلی
که جناح چپ آمریکا تصمیم گرفته در آن از
هیالری کلینتون حمایت کند.
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