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دوصد گفته
چون نیم کردار نیست
محمدرضا هویدا
یکی از خوبی های دموکراســی ،مبارزات انتخاباتی اســت ،که
در آن نامزدها و تیم هــا در کارزار انتخاباتی ،برنامه ها و اهداف
شان را اعالم می کنند .شــعارهای انتخاباتی نیز به عنوان اسناد
ماندگار برای همیشه مزاحم تیم های برنده در انتخابات باقی می
ماند .موضوع جالب دیگر این است که به صورت معمول در زمان
کارزار انتخابات ،همه وضعیت موجود را بسیار ناموجه و غیر قابل
قبــول جلوه می دهند و برنامه های خود را برای برون رفت از آن
وضعیت تنها راه حل نشان می دهند ،اما با رسیدن به قدرت ،اغلبا
بدون اینکه کاری کرده باشند ،وضعیت را موجه جلوه می دهند و
منتقدان را به بهانه جویی و کارشکنی و تالش برای بدنام ساختن
خود متهم می سازند.
دولتمردان و قدرتمندان در کشــورهای فقیر و عقب مانده بسیار
می گویند و کمتر عمل می کنند .سخنرانی های چند ساعته یک
مقام عالی رتبه دولتی در طول ســال که حاوی وعده های بلند و
باالیی از موارد مختلف است ،را اگر کنار هم بگذاریم ،رقمی حیرت
آور می شــود که عمل کردن به آن در توان هیچ دولت و قدرتی
نیست .دولتمردان کشورهای فاسد معموال بسیار شعار می د هند،
بسیار جلسه می کنند و کمتر کار می کنند .پروژه های زیادی را
افتتاح می کنند و کمتر به پایان و بهره وری می رسانند .بسیار از
یکدیگر تعریف و تمجید می کنند و کمتر انتقاد می نمایند.
عرصه عدلی و قضایی در افغانســتان همواره با انتقادات کالنی
مواجه بوده است .در کشــوری که میلیاردها دالر اختالس ،حیف
و میــل و دزدی می شــود ،اما تقریبا هیچ دزد کالن و یا شــاه
دزدی محکمه نشــده و به زندان نیافتاده اســت .در این کشور
هیچ قاچاقچی بین المللی و بزرگی پشــت میله های زندان قرار
نگرفته اســت .با آنکه افراد و اشــخاص زیادی تهدید کرده اند
که لست کسانی که به عنوان ســتون پنجم در دولت قرار دارند
و یا قاچاقچیان و همکاران آنها در دولت را ،افشــا خواهند کرد،
اما هرگز هیچ لســتی منتشر نشده و هیچ جاسوس و خاینی علنا
گرفتار نشده تا عبرتی برای دیگران باشد .در عوض سکتور عدلی
و قضا بارها متهم شده که کسانی را که دست شان به خون مردم
آلوده بوده و در حمالت انتحاری و انفجاری دســت داشته اند ،را
به بهانه های مختلف رها کرده اند .گفته می شــود که شماری از
فرماندهان کنونی طالبان زندانیان ســابق بوده اند که به ناحق از
بند رها شده اند.
پرونده ها و اختالس هــای کالنی چون کابل بانک ،غصب هزاران
جریب زمین دولتی ،سربازان و معلمان خیالی ،تقلب های گسترده
انتخاباتی و ...جز در سایه یک نظام قضایی و عدلی ضعیف امکان
پذیر نیســت .همه اینها تنها زمانی ممکن اســت که ترسی از
سارنوال و قاضی و پولیس وجود نداشته باشد.
دو تیم برنده انتخابات افغانســتان که اکنون دولت وحدت ملی را
می سازند ،در زمان مبارزات انتخاباتی وعده های متنوع و بزرگی
را به مردم افغانستان داده اند .مبارزه با فساد مهمترین وعده ای
بوده که هر دو تیــم متعهد به انجام آن بودند .اما بعد از انتخابات
و رسیدن هر دو تیم به قدرت ،کمتر تعهدی به مبارزه با فساد در
آنها دیده می شــود .عمال تغییر عمده ای در مبارزه با فساد دیده
نمی شود.
اگر دولتمردان کشــور رفتار خود را تغییر بدهند ،به گونه ای که
به جای سخنرانی و شــعار و وعده و وعید ،کار کنند و در نهایت
گزارش بدهند ،مطیمنا هم کاری برای مبارزه با فساد انجام خواهد
یافت و هم میزان اعتماد مردم به دولت بســیار باال خواهد رفت.
در غیر آن ،باید قبول کرد که دوصد گفته چون نیم کردار نیست.

چرا ترامپ ناگهانی در مورد جنگ جهانی سوم صحبت می کند؟
انتخابات امریکا در ایــن دوره یکی از
جنجالی ترین و حســاس ترین انتخابات
هســت ،آتش جنــگ در خــاور میانه
همچنان پابرجاست ،قوت گرفتن داعش
در افغانستان ،رشد افراط گرایی ،هجوم
موج عظیم پناهجویان به ســمت اروپا
از مشــکالتی است که هر کس وارد کاخ
سفید شود با آن روبروست ،در کنار آن
در طول کمپیــن انتخابات کاندیداتوران
بیشــتر آز آن کــه به مســایل جهانی
بپردازند به حمله به یکدیگر مشــغول
بودند هک ایمل های هیالری کلینتون و
اتهام آزارهای جنســی از طرف ترامپ و
ادعاهای ترامپ در مورد دوپینگ قبل از
مناظره و بالخره این مورد اخیر سخنان
ترامپ در مورد جنگ جهانی ســوم از
شــگفتی های انتخابات بود .البته هر دو
کاندیدا طرفداران قابل توجه خودشــان
را دارند .ترامپ اخیرا گفته است که اگر
هیالری کلینتون برنده شود جهان با خطر
بروز جنگ جهانی ســوم روبرو خواهد
شــد .چرا ترامپ ناگهان از جنگ جهانی
سوم ســخن به میان آورد .در ماه مارچ
سال  2014بعد از اشــغال کریمه توسط
روســیه ،معروفترین چهره تلویزیونی
دولتی روســیه وضعیت مناســبات بین
المللی را بســیار زشت و خطرناک نشان
داد .دیمیتری کسیلوف در برابر چشمان
میلیون ها بیننده گفت تنها کشوری در
جهان که بتواند امریکا را به خاکســتری
از رادیواکتیو تبدیل کند روســیه است،
روسیه می تواند امریکا را در میان ابرهای
قارچ مانند و ضربه های اتمی قرار دهد،
او خیلی نامودبانــه گفت که موی باراک
اوباما از همین حاال خاکســتری شده ،
من قبول دارم که این اتفاقی اســت؛ اما
کاخ سفید دچار ترس و نا امیدی شده که
ممکن است جنگ هسته ای هر آن اتفاق
بیافتد .حاال اکتبر ســال  2016اســت و
کسیلوف که خود صاحب رسانه ای است
و رییس آن هم هست در همان موقعیت
خود هســت ،وهنوز بر ســر حرف خود
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هســت  .در نهم اکتبر در برنامه ای تحت
همان نام ،عکس اوباما را نشان داد و بطور
زننده ای هشدار داد که رفتار گستاخانه با
روسیه جنگ هســته ای را در پی خواهد
داشت .او گفت تغییرات سریعی در روابط
امریکا و روسیه بوجود آمده است و مسکو
با اعصاب فوالدین به هر مداخله امریکا در
سوریه واکنش نشان خواهد داد و ممکن
اســت این واکنش یک واکنش هسته ای
باشد ،هرکســی باید بداند که نزدیکترین
مکان تســلیحات هســته ای کجاست و
این اتفاق یک روزی خواهــد افتاد .حاال
بعد دو ســال چه تحولی رخ داده اســت:
ما در وســط انتخابات ریاســت جمهوری
ناخوشایندی هستیم .مهمتر از همه ما یک
کاندیداتوری از جمهــوری خواهان داریم
که مرتب شــایعاتی را تکرار می کند که
مستقیما از رسانه های روسیه گرفته شده
اســت ،دونالد ترامپ اعالم کرده که اوباما
و کلینتــون داعش را ایجاد کرده اســت.
اظهاراتی که مســتقیما از آژانس خبری

اسپوتنیک روســیه گرفته شده است .او
تیوری توطیه تبانی دیگری را هم رو کرده
آنکه موتور جستجوگر گوگل خبرهای بد
در باره هیالری کلینتون را فیلتر می کند
خبری که چند لحظه قبلتر آن اسپوتنیک
نشــر کرده بــود .ترامــپ تهدیدهای
کســیلوف را دایما تکرار می کند او این
هفته گفت اگر بــه هیالری کلینتون رای
بدهید با جنگ جهانی سوم خود را نابود
می سازید .دقیقا همان چیزهای را گفت
که کلیسوف نوشــته بود .روسیه کشور
هسته ای هست اگر شما به کلینتون رای
بدهید و او برنده انتخابات شــود ممکن
است ما از قدرت هسته ای استفاده کنیم.
روسیه کشور هسته ای هست و اما از این
قدرت خود در مقابل کسانی بکار خواهد
گرفت ،که به روســیه زورگویی کند .چرا
رسانه های دولتی روسیه به این زبان روی
آوردند؟ چرا ترامپ پیاپی حرف هایی را
که روس ها می زند تکرار می کند؟ درک
رژیم روسیه کاری سختی نیست .کرملین

می خواهند مردم روســیه را بترسانند.
اقتصاد روسیه با ایجاد تحریم ها وپایین
آمدن قیمت نفت و جنگی که در ســوریه
جریان دارد ضعیفتر از قبل شــده است،
اســتندارد زندگی ســیر نزولی گرفته
اســت و با این کارها می خواهند حمایت
مردم را از والدیمیر پوتین بدست آورند.
حاکمیت گروهی بر کشور که قدرت را در
دســت دارند برای کنترل مردم ضرورت
به خشــونت دارند ،دست به فساد بزنند،
مــردم را دایما در نگرانی قرار دهند و در
رســانه ها مردم را بترسانند که این فقط
پوتین است که می تواند از شما در مقابل
امریکا محافظت کند .روســیه ما را نیز
می خواهد بترســاند می خواهد ما را با
ترساندن متقاعد کند که از سوریه خارج
شویم .اگر امریکا و اروپا با ایجاد ترس از
روسیه بیرون رانده شود روسیه آزادانه به
حمایت خود از بشار اسد ادامه می دهد و
دقیقا سناریوی که تقریبا یک دهه پیش
در چچن اجرا کــرد در اینجا اعمال می

کند ،در چچن ده ها هزار نفر را کشــتند
خانه هــا راویران کردند سیاســتمداران
کهنه کار را از بین بردند و رژیم دیکتاتور
طرفدار روسیه را به قدرت نشاندند ،جنگ
خســارت های جانبی بزرگــی هم دارد،
هجوم موج عظیم از پناهندگان به اروپا و
مشکالت اقتصادی آن چیز هایی است که
به نفع روسیه ختم می شود.
از تابستان گذشــته که روس ها کوشش
در از بین بردن کنوانسیون ملی دمکرات
ها داشــتند و ایمل هایی افشا شد ،روس
ها عالقه شــدیدی به انتخابات ریاســت
جمهوری امریکا پیدا کردند ،خیلی واضح
ترجیح مــی دهند کــه کاندیداتوری از
جمهوری خواهان برنده شود که از پوتین
دایما تعریــف و تمجید کند و از متحدان
امریکا بدگویی کنــد .ترامپ دقیقا همان
فردی اســت که آنها بدنبال شان بودند.
طراحان کمپین های انتخابات ریاســت
جمهوری افرادی هستند که با تکنولوژی
و قــدرت آن آگاه هســتند میدانند که
ایجاد ترس از یک موضوعی باعث میشود
که رای دهندگان به ســمت کاندیداتور
اقتدارگــرا بروند و ایــن ایجاد ترس در
کمپاین انتخاباتــی از طرف ترامپ ایجاد
شــد ممکن اســت این ترس کارگر واقع
نشــود؛ اما به نفع روســیه است .نتیجه
انتخابات در روز  8نوامبر هر چی باشــد
سیاست مدارن با وسواس این حرکات را
دنبال می کنند :ماه انتقال قدرت  ،تغییر
کارمندان کاخ سفید  ،شاید حتی برخورد
ناخوشــایند ترامپ .این لحظه عالی ترین
لحظات برای روســیه است ،برای گرفتن
بخشــی از خاک اکراین  ،چپاول مناطق
بالتیــک  ،یک حمله بزرگتر به خاور میانه
و هرچیزی که با آن رییس جمهور جدید
را امتحــان کند .اگر بخواهــد همه این
اتفاق هــا بیافتد پوتین باید افکار عامه را
برای یک جنگ بزرگ آماده کند و ســایر
کشــورهای جهان را نیز متقاعد سازد که
مانع او نشــوند .الزم است او جنرال ها و
سربازان را آماده این اتفاق نماید.

جایگاه کمرنگ افغانستان؛

در مبارزات انتخاباتی ایاالت متحده امریکا
دوکتور ضیا نظام /سفیر سابق ج.ا.ا در ویانا ،بروکسیل و روم /قسمت اول

در رابطه به حضور نظامــی ایاالت متحده
امریکا در جمهوری اســامی افغانستان،
جنگ در این کشــور طوالنی ترین جنگ
در ایاالت متحده امریکا شــمرده می شود.
این جنگ با ســقوط حاکمیت طالبان در
افغانســتان آغاز گردید و تا امروز با کمی
تفــاوت با همان یــک روال ادامه دارد که
خاتمه و نهایــت آن در آینده نزدیک قابل
پیش بینی نمی باشد .اگرچه این جنگ در
ایاالت متحده امریکا به نام جنگ افغانستان
مسمی است اما در حقیقت این جنگ ،جنگ
آن کشور علیه تروریزم بین المللی و افراط
گرایی منطقویی و جهانی تلقی می گردد.
زمانی که به تاریخ یازدهم ســپتمبر ۲۰۰۱م

 کارتون روز

حمالت تروریستی در قلمرو ایاالت متحده
امریکا صــورت گرفت ،این کشــور تحت
عنوان دفاع مشروع در مطابقت با ماده ۵۱
منشور سازمان ملل متحد عملیات نظامی
خویش را علیه گروه تروریســتی القاعده
یعنی عاملین و مســببین این حمالت آغاز
نمود .چون رهبــران و مراکز این گروه در
قلمرو افغانستان که تحت حاکمیت طالبان
قرار داشــت ،و مورد حمایت و پیشتیبانی
حکومت طالبان بود که تسهیالت و امکانات
الزم به همکاری همسایه شرقی افغانستان تا
حد نهایی برای شان مهیا می گردید و از راه
مسالمت آمیز ،مذاکرات و تقاضای سپردن
اســامه بن الدن رهبرالقاعده که آن زمان
در افغانستان به ســر می برد ،کار به جای
نرسید ،بن ًا ،افغانستان مورد حمالت نظامی
ایاالت متحــده امریکا قرار گرفت .البته در
این جنگ ایــاالت متحده امریکا تنها عمل
نکرده بلکه سایر کشورهای عضو سازمان
پیمان انتالنتیک شمالی (ناتو) بر وفق ماده
پنجم منشــور آن سازمان که حمله به یک
عضو پیمان حمله به همــه اعضای پیمان
تلقی می گردد ،این کشور را تنها نگذاشته
و همراهی کردند .در طول تاریخ این اولین
بار بود که این پیمــان محتوای ماده پنجم
پیمان مذکور را در معــرض اجرا قرار می
داد .گفتنیســت حتی بعضی کشورهای که
عضویت این پیمان را نیز نداشتند ،از قبیل
اســترالیا ،جاپان ،کوریایی جنوبی ،امارات
متحده عربی و کویــت به نحوی از آنها در
این جنگ دخیــل گردیده و برای اولین بار
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در تاریخ جهان یک ایئتالفی بااین بزرگی
سازمان داده شد که به صورت پیگیرعلیه
تروریزم و افراطیت به مبارزه پرداختند.
باید گفــت که در تاریخ ایــاالت متحده
امریکا ،جنــگ در افغانســتان یکی از
پرمصرف ترین جنگ های آن کشــور به
حساب می آید چنانچه از سال ۲۰۰۱م که
این عملیات نظامی آغــاز گردید ،تا حال
بیشتر از  ۷۱۵میلیارد دالر که به طور اوسط
ساالنه  35میلیارد دالر می شود به مصرف
رسیده است .البته این مبلغ اندک کمتر از
مصرف جنگ آن کشور در عراق می باشد،
زیرا در کشــور عراق  ۸۲۰میلیارد دالر به
مصرف رسیده است .باآنهم مصرف ایاالت
متحده امریکا در جنگ افغانستان خیلی
ها در سطح باالی قرار داشته ،بار سنگین و
گزافی را به دوش گرفته است.
بــا اضافه و مهمتــر از آن ،ایاالت متحده
امریکا در این جنــگ متحمل تلفات زیاد
انسانی نیز گردیده است ،چنانچه تا سال
 ۲۰۱۵به تعداد  ۲۲۵۴نفر نظامی آن کشور
در افغانســتان کشته شده و در حین حال
هزاران تن دیگر زخمی و معیوب گردیده
اند .به همیــن گونه یک تعــداد زیادی
نظامیان امریکایی دست به خودکشی زده
اســت ،و به همین ترتیب تحت تأثیر این
جنگ طوالنی؛ عــده از نظامیان امریکایی
در افغانســتان به امــراض روانی مبتال
شــده اند .البته متأسفانه در تلفات وارده،
نظامیان ،اشــخاص امنیتی و افراد ملکی
افغان که تعداد شــان به مراتب بیشتر از

این ارقام است در اینجا مورد بحث نیست.
خالصه کالم اینکه جنگ در افغانســتان
برای کشــور ایاالت متحده امریکا خیلی
ها گران و ســنگین تمام شده و از مسایل
و موضوعات عمدۀ شامل سیاست خارجی
این کشور شــناخته می شود و دو حزب
عمدۀ آن کشــور یعنی حزب دیموکرات
و حزب جمهوریخــواه در مورد لزوم این
جنگ توافق داشته و در سه دور مبارزات
انتخاباتی ریاست جمهوری سال های ،۲۰۰۴
 ۲۰۰۸و ۲۰۱۲م آن کشور از جایگاه خاص
و پر اهمیت برخوردار بــوده و کاندیدان
هر دو حزب فوق الذکــر طرفدار حضور
نظامی کشور شــان در افغانستان بودند و
اکثریت مــردم آن از این مفکوره و نظریه
سیاستمداران کشــور خویش طرفداری
می نمودند .چنانچه در شــروع مداخله
ایاالت متحده امریکا به افغانســتان نود
فیصد مردم شان از این مداخله پشتیبانی
کرده ،اما برای اولین بار در ۲۰۱۴م اکثریت
امریکایی ها آن را یک اشتباه پنداشته و
در مبارزات فعلی انتخاباتی ایاالت متحده
امریکا موضوع افغانستان خیلی ها کمرنگ
به نظر می رســد .حتــی کاندیدان حزب
دیموکرات که طرفدار دوام حضور نظامیان
کشور شان در افغانستان می باشند ،نیز در
مبارزات انتخاباتی به ندرت به این مساله
اشاره می نمایند.
از نظر دونالد ترامپ سیاست (اول امریکا)
اســت ،به این معنی که ایــاالت متحده
امریکا برای همه کشورهای جهان کمک و

امتیازات بی حد و حصری را ارزانی می کند
اما در مقابل این همه مساعدت ها و کمک
ها؛ ایاالت متحــده امریکا هیچ چیز و هیچ
امتیازی به دســت نمی آورد که باید به این
موقف و این حالت خاتمه داده شود.
قابل تذکر است که دو کاندید دیگر به درجه
ســوم و چهارم قرار دارند و عبارت است از
آقای گری جانسون متعلق به حزب آزادی
فردی و خانم جل ستین مربوط به حزب سبز
که هر دو جنگ در افغانستان را یک جنگ
بیهوده تلقی نموده و خواهان ختم فوری آن
می باشند .در این جا الزم است تا به صورت
مختصر از نظریــات دو کاندید عمدۀ حزب
جمهوری خــواه و حزب دیموکرات صحبت
شود زیرا ازین دو نفر نامزد کرسی ریاست
جمهوری ایاالت متحده امریکا ،حتم ًا یکی
از آن ها رئیس جمهور آینده ایاالت متحده
امریکا خواهد بود.
دونالد ترمپ کاندید جمهوریخواه می گوید:
در سیاست خارجی حکومتش از همه چیز
مقدم تر منافع ایاالت متحده امریکاســت.
نباید یک شــهروند امریکایی چنین تصور
نماید که ضــرورت هایش نــزد حکومت
پایين تر از نیازمندی های شهروندان سایر
کشورهای جهان اســت .وی حتی در برابر
متحدین عنعنوی ایــاالت متحده امریکا
خیلی ها سخت گیر بوده از جرمنی ،جاپان،
کوریایی جنوبی و عربستان سعودی تقاضا
دارد تا مصارف نظامیــان امریکایی را که
جهت تأمین امنیت در آن کشورها مستقر
اند ،بپردازند.
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