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دایه های مهربان تر از مادر

ــــــــــسرمقاله

مسؤالن امنیتی و
فقدان استراتژی ملی
حفیظ اهلل زکی

دیروز مجلس سنا بار دگر مسؤالن امنیتی کشور را به این مجلس
فراخواند و از آنها در بــاره وضعیت رو به وخامت امنیتی توضیح
خواست .این نخستین بار نیســت که مسؤالن امنیتی به مجلس
فراخوانده می شــود ،پیش از این نیز بارها این کار صورت گرفته؛
اما نتیجه عملی به دنبال نداشــته است .مردم انتظار دارند که در
مجلس از سوی مسؤالن امنیتی روی طرح های استراتژیک امنیتی
و تغییر در سیاســت های منطقه و تأثیر آن بر اوضاع افغانستان
و تدابیر منطقی و معقولی که از ســوی نهادهــای امنیتی اتخاذ
گردیده ،صحبت شــود و در این رابطه مسؤالن امنیتی امیدواری
هایی را برای مردم افغانســتان بدهند و سطح نگرانی هایی مردم
را کاهش دهند؛ اما به نظر می رســد که مسؤالن امنیتی چندان
حرفی برای گفتن ندارند و هر بار سخن های گذشته را تکرار می
کنند و به صورت مبهم و سرپوشیده از آینده اطمینان می دهند
و از آمادگی های کامل ارگان های امنیتی در قبال تهدیدات همه
جانبه امنیتی خبر می دهند؛ و لی هر بار که فصل بهار فرا می رسد
و عملیات بهاری گروه های شورشی در مناطق مختلف کشور آغاز
می گردد ،متوجه می شــویم که شورشیان با استراتژی ،تاکتیک
و برنامــه های کارامدتر وارد عرصه جنــگ می گردد و نیروهای
امنیتی ما را در بسیاری از مناطق به چالش می کشانند و تعدادی
از مناطق و ولســوالی ها را به تصرف خود در می آورند .این همه
نشان می دهد که شورشیان از فصل زمستان و دوران استراحت
جنگی ،بسیار خوبتر و بهتر استفاده می کنند.
طالبان همه ساله بهتر و قویتر از سالهای قبل ظاهر شده و تهاجمی
تر عمل کرده اســت .طالبان با تمام مشکالتی که به آنها مواجه
بوده ،توانسته اند روحیه جنگی نیروهای خود را در جبهات حفظ
کنند و سالح و تجهیزات الزم را برای آنها در سراسر کشور فراهم
آورد .طالبان در جنگ تبلیغاتی نیز مؤفقتر از حکومت عمل کرده
است .در حالی که حکومت با سیاســت ها و رویکردهای اشتباه
خــود به انگیزه ای باالی نیروهای امنیتی لطمه می زند و امکانات
و تجهیزات جنگی را به موقع برای نظامیان رســانده نمی توانند
و در ســطح ملی نیز با انتقادات تند شهروندان کشور مواجه می
باشد و روز به روز از اعتماد مردم نسبت به حکومت و ارگان های
امنیتی کشور کاســته می شود؛ گروه های افراطی طالبان و سایر
گروه های تروریستی از طریق مال امامان مساجد ،تکیه خانه ها،
مدارس دینی و حتا دانشگاههای کشور ،مردم را علیه حکومت و
کشورهای کمک کننده خارجی در افغانستان تحریک می کنند و
اهداف و برنامه های خود را در قالب دین و ...برای مردم ارائه می
کنند .امروزه نهادهای دینی و مذهبی در کشــور به یک تهدید
بالقوه برای مردم افغانســتان تبدیل شده است که نیاز جدی به
نظارت دارند.
حکومت به هر دلیلی نتوانسته است از ظرفیت ها و پتانسیل های
ملی به ســود تقویت و استحکام پایه های نظام سیاسی در کشور
استفاده کنند .در برخی مواقع حکومت حتا بر ضد نهادهایی کار
کرده اند که آن نهادها همواره از روند دموکراسی در کشور حمایت
کرده اند.
دیروز نیز مســؤالن امنیتی بیشــتر هوایی گز کردند و ایده آلی
صحبــت کردند و آرمان ها و آرزوهای خــود را برای نمایندگان
مجلس ســنا و مردم بیــان کردند .هیچ طــرح و برنامه مؤثر و
کارامدی که بتواند شهروندان کشــور را نسبت به آینده امنیتی
امیدوار ســازند؛ ارائه ندادند .دیروز نشســت سه جانبه روسیه،
چین و پاکســتان در مسکو برگزار شــد و این نشست با واکنش
تند نمایندگان پارلمان روبرو شــده بود ،یک بخش این مسأله به
نهادهای امنیتی کشور نیز ارتباط می گیرد .ضعف و ناکامی ما در
جبهات جنگ موجب بروز سیاست های جدید امنیتی در منطقه
گردیده اســت .از آنجایی که افغانســتان در محور و محراق این
سیاســت ها قرار می گیرد ،هرنوع تغییر در سیاست های منطقه
ای می تواند در اوضاع امنیتی افغانســتان تأثیرگذار باشد .ولی
پاسخ مسؤالن در این رابطه چه بود؟ آیا تماس کشورهای روسیه
با طالبان واقعا نگران کننده اســت؟ افغانستان چه تدابیری برای
آینده اتخاذ خواهد کرد؟ و...

نشســت ســه جانبه روســیه ،چین و
پاکســتان ،درباره بررسی راه های تامین
صلح در افغانســتان ،در غیاب افغانستان
برگزار شــد .وزارت خارجه افغانستان در
واکنش به این نشســت به رسانه ها گفته
بود که «:بررســی وضعیت افغانستان در
غیاب افغان هــا ،ولو با نیت نیک صورت
گیرد ،از یک طرف نمی تواند به بررســی
واقع بینانه از وضعیت کمک کند و از طرف
دیگر ،ســئوال های جدی را در خصوص
هدف این نوع مجالس نــزد افغان ها به
وجود می آورد ».سخنگوی وزارت خارجه
افغانستان ابهام در مورد هدف این نشست
و عدم هماهنگی با دولت افغانســتان در
مورد این نشست را نگران کننده خوانده
بود .اعضــای مجلس نمایندگان و مجلس
سنا نیز در این مورد نگرانی های شان را
ابراز کرده بودند و آنها را دخالت در امور
افغانستان دانسته بودند.
نشست مســکو ،ســومین نشست این
سه کشــور برای بحث و گفتگو در مورد
اوضاع افغانســتان اســت .دو نشست
قبلی در پکینگ پایتخت چین و اســام
پایتخت پاکستان ،برگزار شده است ،اما
اولین بار اســت که حکومت افغانستان
در قبــال برگزاری این نشســت واکنش
نشــان می دهد و آن را غیر واقع بینانه و
نگران کننده می خواند .این نشست سه
جانبه در حالی برگزار می شود که در این
اواخر اعتراف مقامات روســی به ارتباط
داشتن با گروه طالبان ،با انتقادات جدی
در افغانستان مواجه شده است و سئوال
های زیادی را در مورد اهداف این رابطه،
بوجود آورده اســت .از سوی دیگر روابط
افغانستان با پاکستان در این اواخر با تنش
های بیشتری مواجه شده است و حکومت
افغانستان همواره پاکســتان را متهم به
حمایت از گروه طالبان کرده است.
برگزاری این نشست سه جانبه در غیاب
دولت افغانســتان ،جــدا از اینکه برای
مقامات دولتی افغانســتان نگران کننده
است ،برای شهروندان کشــور نیز مایه
نگرانی است .این نوع نشست ها که بدون
نظارت و هماهنگی دولت افغانســتان به
عنوان نماینده ی مردم این کشور ،برگزار
می گردد ،این نگرانــی را در بین مردم

آقای رنالد ترامپ سرمایه دار ،که شوهای
تلویزیونــی اش او را معــروف کرده بود،
بدون تجربه سیاسی وبدون حمایت رسانه
های محافظه کار ،با با تکیه بر رســانه های
« راســت جایگزین» در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا پیروز شد .با  ٢میلیون رای
کمتر از رقیبش هیالری کلینتون در سراسر
آمریکا ،او پیــروزی اش را مدیون ایاالت
کلیــدی « ،کمر بند زنــگ زده» که خانم
کلینتون نا دیده گرفته بود و کارگران سفید
پوســت آن به خانم هیالری کلینتون رای
ندادند چرا که اورا سرد ودیر آشنا یافتند.
آمریکائی های با دیپلم کم دانشگاهی این
ایاالت نیز به خاطر ر فتار تحقیر آمیز خانم
کلینتون ،او را رها کردند .آیا برنی ساندرز
سوسیالیســت ،مخالف تجارت آزاد و وال
استریت و منتقد رشــوه خواری و فساد
ساختار سیاسی ،می توانست جلوی پدیده
ترامپ را بگیــرد ؟ روزنامه های عمده هر
آنچه از دستشان بر می آمد را انجام دادند
که از چنین سناریوئی جلو گیری نمایند .
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مهدی مدبر

افغانستان بوجود می آورد که سرنوشت و
آینده ی سیاسی کشور دستمایه ی رقابت
قدرت های بزرگ جهان و بازی های سیاسی
کشورهای منطقه قرار گیرد.
دخالت سیاسی کشورهای منطقه و قدرت
های بزرگ دنیــا ،همواره بر سرنوشــت
سیاسی افغانستان موثر بوده است ،از سوی
دیگر رقابت های سیاســی کشورها بر سر
مسئله ی جنگ و صلح در افغانستان ،باعث
شــده اســت که هنوز صلح در افغانستان
تامین نگردد و کشــور به ثبات سیاسی و
اقتصادی نرسد .نشست مسکو در غیاب و
بدون هماهنگی با دولت افغانستان ،آشکارا
نشــان می دهد که کشــورهای اشتراک
کننده ،مسیری را که دولت افغانستان برای
رسیدن به صلح می پیماید ،به نفع شان نمی
دانند و تالش می کنند تا سرنوشــت صلح
در افغانستان را به مسیری جدیدی هدایت
کنند.
دولت افغانستان همواره تاکید کرده است
که صلح در افغانســتان به نفع کشورهای
همسایه و کشــورهای منطقه خواهد بود
و بهترین گزینــه برای تامیــن صلح در
افغانستان ،گفتگوهای بین االفغانی است.
گفتگوی بین االفغانی اخیرا از سوی نماینده
ی ویژه ی سازمان ملل متحد در افغانستان
نیز مورد حمایت قرار گرفته اســت .گزینه

ی گفتگوهای بین االفغانی از سوی دولت
افغانستان زمانی مطرح گردید که نشست
های چهار جانبه ی افغانستان ،پاکستان،
چین و آمریکا و ســایر نشست ها ،نتیجه
نداد و گروه طالبان حاضر نشــدند که در
این نشست ها اشــتراک کنند .اما انگار
مذاکرات بین االفغانــی برای تامین صلح
در افغانســتان ،اعضای نشست مسکو را
نســبت به کاهش نقش آنها و در حاشیه
قرار گرفتن در مورد گفتگوهای صلح دولت
افغانستان ،نگران کرده است.
وضعیــت سیاســی و تــداوم جنگ در
افغانســتان در طول چندین دهه گذشته
نشان می دهد که تصمیماتی که در غیاب
افغانستان برای سرنوشت سیاسی کشور
گرفته شــده اســت ،موفق نبوده است و
سرنوشت افغانستان را به سمت یک مسیر
مثبت هدایت نکرده اســت .دخالت های
سیاسی کشــورهای بیرونی ،همواره باعث
شده است که تنش ها در افغانستان افزایش
یابد و جنگ و ناامنی ادامه پیدا کند.
اکنون نیز گفتگو و بحث بر ســر مسایل
مربوط به افغانســتان و تصمیم گیری در
این مورد در غیاب دولت افغانستان ،نمی
تواند موفق باشــد و برای آینده و ثبات
افغانستان مفید واقع شود .نشست مسکو
بیشــتر از این که بتواند برای تامین صلح

در افغانســتان موثر و مثبت واقع شود،
حساسیت های سیاســی را بیشتر بر می
انگیزد و سرنوشــت صلح در افغانستان را
بیشتر پیچیده و مبهم می سازد.
با آنکه دولت افغانســتان چندین ســال
اســت که تالش می کند تا مخالفانش را
بــه گفتگوهای صلح دعــوت کند و آنها
را متقاعد بســازد که به پروسه ی صلح
بپیوند ،اما گروه طالبان که از عمده ترین
گروه هــای مخالف دولت افغانســتان به
شــمار می رود ،تا کنون حاضر به گفتگو
با دولت نشده اســت .در این میان نقش
بعضی کشورهای همســایه و کشورهای
منطقه را در ایــن رابطه نمی توان نا دیده
گرفت .تاثیرگــذاری آنها بر تصمیم گروه
طالبان باعث شده است که آنها حاضر به
گفتگو با دولت افغانســتان نشود .اکنون
نیز که مسئله ی گفتگوهای بین االفغانی
از سوی دولت افغانستان مطرح می گردد،
این کشورها تالش می کنند تا این نظریه
به عنوان نظریه غالب برای مسئله ی صلح
در افغانستان مطرح نگردد و مسیر رسیدن
به صلح در افغانستان را شکل ندهد.
گفتگوهای بین االفغانــی را می توان به
عنوان نمونه ای از روش های ســنتی حل
منازعه در افغانســتان دانست .نزاع ها در
افغانســتان همواره بصورت ســنتی و با

ریشه شکست

پیروزی با سبکی پارانوئید
جاه طلبی های دونالد ترامپ برای پســت
ریاســت جمهوری تازه گی ندارد .او از سال
١٩٨٨که در کار ساختمان بود ،سعی کرد در
لیســت جورج دبلیو بوش قرار گیرد سپس
در انتخابات سال  ٢٠٠٠از حزب اصالح طلب
کاندیدا شــد که جریانی بود برای راس پرو،
اولین« میلیاردر پوپولیســت» که به عرصه
سیاســت پای نهاد .در ســال  ١٩٩٢در پی
مبارزه انتخاباتی که بر خطرات تجارت آزاد
در آمریکای شمالی(ای ال ئی ان ای) متمرکز
بود ،راس پرو توانســت  % ١٩آرا را بدست
آورد و از انتخــاب مجدد بوش پدر در مقابل
ویلیام کلینتون جلوگیری نماید .در هر یک
از این تالشــها ،آقای ترامپ کوشش کرد که
استعدادهای کاســبکارانه اش را در خدمت
دولتی قرار دهد که نیاز به رفرمهای رادیکال
دارد.
با این حال اعتقادات کسی که قرار است در
 ٢٠جنوری آینده چهــل و پنجمین رئیس
جمهور آمریکا شــود نامشــخص است .او
کــه دوره ای طوالنی در لیســت انتخاباتی
دمکراتهــا ثبت نام کرده بود فقط از ســال
 ٢٠٠٩به لیست جمهوری خواهان پیوسته ،و
خود را به عنوان سخنگوی کسانی مطرح می
کند که مشروعیت اولین رئیس جمهور سیاه
پوســت تاریخ آمریکا را زیر سوال می برند،
چرا که بنابر ادعادی آنها باراک حسین اوباما
در ایاالت متحده بدنیا نیامده اســت .تا آنجا
که اوباما مجبور می شــود گواهی نامه کامل
تولدش را منتشــر نماید ،ولی حتی انتشار
آن نیز نتوانست به این «جدل فانتزی» پایان
بخشد.
دینــش دســوزا ،متولد هند کــه تابعیت
آمریکائی گرفته ،یکی از متفکرین راست می
باشد که با وسواس خطرات ناشی از مهاجرت
را عنوان می کند  .او مرتب کتابها ومدارکی
با هدف ایجاد شک وتردید در « آمریکائی»
بودن اوباما و یا میهن پرســتی او منتشر می
کند .اوباما را به عنــوان وارث رویاهای ضد
اســتعماری پدرش در کنیا توصیف می کند
و نتیجه می گیرد کــه « آمریکا با آرزوهای
یک فرد از قبیله ل ئوی کنیا اداره می شود».
گویا اوباما با خشمی که نسبت به آمریکا دارد
سعی می کند به هر شکل از طریق بدهی ها
و کاهش نفوذ بین المللی ،کشور را تضعیف
نماید .این تبلیغــات براحتی بربخش قابل
مالحظه ار آمریکائی ها تاثیر می گذارد.
چگونه می توان تداوم این باورها را توضیح
داد ؟ رکود قدرت خرید ،عدم امنیت شغلی،
مهاجرت و چند فرهنگی ،مصونیت از مجازات
کسانی که بحران مالی را ایجاد کردند ،بدون
ذکر بســیاری از نا کارآمدی های سیستم،
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موجب احساس اضطراب گسترده ای شده
است ،آنگونه که در ســال  ،١٩٦٤ریچارد
هوفستادر این پدیده را « سبک پارانویائی»
در سیاست نامید .به قول این مورخ« زندگی
سیاســی آمریکائی ها اغلب تسلی بخش
اذهان پر جنب وجوش متاثر از احســاس
خشم است ،زیرا این خشــم همچنین به
عنوان صدائی اســت که هویت ها ،ارزش
ها ،ترسها و آرمانها را بیان می کند .عرصه
ایســت که در آن احساسات وانگیزه هائی
ظاهر می شــود که بسیار کم با چالش های
واقعی رابطه دارند» .از این رو گفتمان پر آب
وتاب و آخر زمانی توطئه به میان می آید.
این چنین اســت که اقای ترامپ تصمیم
گرفت بر این امواج کــه نخبگان به آن بی
توجه هستند سوار شــود .برای اینکار او
از تحول عمیق فضای رســانه ها و گفتمان
سیاســی آنها اســتفاد نمود .در گذشته
آمریکائــی ها اطالعات روزانه شــان را از
طریق سه شــبکه بزرگ تلویزیونی کسب
می کردند( ای بی ســی ،سی بی اس ،و ان
بی ســی) .نیاز به یک نقطه تعادل مناسب،
 ،یک رشــته از محدودیت ها را تحمیل می
کرد ،بویژه تا زمان حذف« دکترین تعادل»
در ســال  .١٩٨٧در ازای حق پخش برنامه،
رادیو وتلویزیون می بایست خود را « صادق
 ،عادل وبی طرف» نشان دهد و تعهد نماید
که نقطه نظر های گوناگون را منتقل نماید.
جنبــش مقررات زدائی که توســط رونالد
ریگان تشــدید شد و تحوالت تکنولوژیک
به این دوره پایان بخشیدند :عمومیت یافتن
انتقال با سیم ،ماهواره ها و بویژه اینترنت،
سد مقررات انضباط بخشیدن به بحث های
سیاسی را شکســت .با تخریب کل فضای
رسانه ای ،مرز های بین واقعیت ها ونظرات
گوناگون ،بین اطالعات وسر گرمی ها دیگر
کار برد نداشت.
ایجاد فاکس نیوز در سال ١٩٩٦نقطه عطف
این تخریب بود .شــبکه خبر پیوســته،
رسوائی های دوره کلینتون ،بخصوص مونیکا
لوینسکی را برای استیضاح رئیس جمهور
بکار گرفت .فرمولی که بحث سیاسی را چون
جدال ورزشی نشان می داد موفقیت چشم
گیری بدست آورد .با احســاس گرائی ،با
بیانات تحریک آمیز مفسران وتکرار مسائل
ارتجاعی ،این شبکه به منبع در آمد مهمی
برای امپراتور رسانه ای آقای روپرت مرداک
تبدیل شد .طراح این شــبکه آقای راجر
ایلس نه یک روزنامه نگار بلکه یک استراتژ
سیاسی متخصص روشــهای غیر متعارف
بود که در خدمت ریچارد نیکسون در سال
 ١٩٦٨آزمایش شــده بود .مخاطبان مورد

عال قه اش « :سفید های طرد شده از طبقه
متوسط» با خشمی آماده انفجار .فاکس نیوز
به پاکسازی حزب جمهوری خواه از آخرین
اعضای میانه رو و همچنین کشیدن فضای
رسانه ای بسوی راست ،یاری میر ساند.
اگرایــن شــبکه راه را نشــان داده ولی
انتشــارات موسوم به « راســت دگر گون
ســاز» ویا « راست جایگزین» بیش از اینها
جلورفتند .جای تعجب نیســت که سخنان
ترامپ آنان را مجــذوب نماید .دقیقا آقای
ترامپ یکی از چهره های بارز این « رسانه
های هرزه» می باشد .او آقای استفان بانون
مدیر سابق ســایت خبری بریت بارت نیوز
را در ماه اوت  ٢٠١٦برای راه اندازی کار زار
انتخاباتی اش برگزید ،سایت خبری که بدون
واهمه« ناسیونالیسم سفید» آمیخته با نژاد
پرســتی و همچنین همجنس گرا ستیزی،
زن ستیزی ،یهودی ستیزی واسالم هراسی
را ترویج می کرد .ترامپ پس از انتخابش به
ریاســت جمهوری ،این شخص را به عنوان
مدیر راهبردی خود برگزید .مخترع سایت
خبری ،آقای اندره بریتبارت که در ســال
 ٢٠١٢فوت کرده ،شخصیت استفان بانون را
چنین توصیف می کند«:او ،لنی ریفنستال(
کارگردان ســینمای دوران تبلیغات نازی)
تی پارتی است» .استفان بانون ترجیح می
دهد او را با لنین مقایسه کنند « :لنین می
خواست دولت را از میان بردارد ،هدف من
هم همین است .من هم می خواهم همه چیز
و واســتقرار دولت را از میان بردارم ،یعنی
حزب دمکرات ،حزب جمهوری خواه و رسانه
های سنتی محافظه کار».
رسانه های که مورد توجه خوانندگان بودند
همچنان در حال افول هستند ،در حالیکه
رســانه های هیجان انگیز و کامال به سبک
پارانویائی مدام در حال افزایش است .اقای
ترامپ شهرتش ویا پیشرفت حرفه ای اش
را مدیون رسا نه های شایعه پراکن می باشد.
دیویدکی که شرح حال ترا مپ را نگاشته در
این مورد چنین توضیح می دهد که ترامپ
همیشه این نوع رسانه ها که تمامی زوایای
آنرا می شناسد ،چون ندای آسمانی دنبال
می کند .او به رسانه ها تلفن کرده و خودش
را به عنوان خبرنگاران آن رســانه ها چون
جان بــارون یا جان میلر معرفی نموده و در
مورد پیروزی های شغلی اش ویا فتوحاتش
در مورد زنان اطالع رســانی می کند .یک
بده بســتان  :این نوع مقاالت در افزایش
فروش موثر اســت و ترامــپ از تبلیغات
مجانی استفاده می برد .طی انتخابات ٢٠١٦
مجله نشنال انکیرر متخصص در « شایعات
آتشین» علنا از او طرفداری کرد واز انتشار

پا درمیانی افــراد با نفوذ و بزرگان محلی
حل گردیده اســت و ایــن روش برای
حــل منازعات اجتماعی و سیاســی در
افغانســتان موثر بوده است .اکنون دولت
افغانســتان میخواهد این روش را در یک
ســطح کالن تر بکار ببرد و مخالفانش را
با اســتفاده از این روش تشویق کند که
به گفتگوهای صلح تن دهند و به پروسه
ی صلــح بپیوندند؛ مســئله ی که برای
اعضای نشست مسکو خوش آیند نبوده
اســت و آنها در تالش این بر آمده اند تا
راههای دیگری را برای رســیدن به صلح
در افغانستان در غیاب نماینده ی رسمی
دولت افغانســتان ،جستجو بکنند و خود
را دایه هــای مهربانتر از مادر برای مردم
افغانستان بدانند.
رقابت های منفی کشــورهای بیرونی در
افغانســتان و تضاد منافع سیاسی آنها
در کشور ،باعث شــده است که تا کنون
تالش هــای حکومت افغانســتان برای
رســیدن به صلح ،منجر بــه ختم جنگ
و تامین صلح نگــردد و امنیت و اقتصاد
افغانســتان رو به بهبود نباشد .اما دولت
افغانســتان به عنوان یگانه ممثل اراده
ی سیاسی مردم افغانســتان ،باید دیگر
به هیچ کشــوری اجازه ندهد تا در امور
تاثیرگذار برسرنوشــت مردم افغانستان
مداخله و دســت اندازی کند .مداخله ی
آنها همانطور که در گذشته نتوانسته است
به نفع افغانستان باشد و ثبات و امنیت را
در کشور بوجود بیاورد ،در آینده نیز منجر
به آوردن صلــح و ثبات و پایان جنگ در
کشور نخواهد شد ،بلکه کشور را تبدیل
به میدان جنگ های نیابتی خواهد کرد.
حکومت افغانســتان باید تالش ورزد تا
دیدگاه های متفاوت را بر ســر مسئله ی
صلح در افغانستان نزدیک کند تا بتواند
مداخالت و دست اندازی ها در این رابطه
را مهار ســازد و پروســه ی صلح را به
نتیجه برساند .بدون مهار دست اندازی و
مداخالت بیرونی ،رسیدن به صلح و ثبات
در افغانستان دشوار می گردد و کشورهای
که منافع شان را در خطر می بینند ،تالش
خواهند کرد تا بر سر راه رسیدن به صلح
در افغانســتان چالش های جدید خلق
کنند و موانع تازه ی بوجود بیاورند.

مقاالتی که می توانســت به او آسیب رساند
خود داری نمود.
در این شرایط کامال قابل فهم است که آقای
ترامپ توانست تصویری از خود نشان دهد
که گویا ســرب را به طال مبدل می کند در
حالی که کســب وکارش رونقی نداشت .او
حتی موفق شــد بانکها را بفریبد که او را در
لیســت وام بگیران مسکن نیاورند .در سال
 ١٩٩٠بانکها متوجه شدند که توازن مالی اقای
ترامپ منفی است :بدهی های او ٣٠٠ ،میلیون
دالر بیشتر از دارائی هایش بود.
ولی «رزق وبرقی» منتشــره توسط رسانه
های « شــایعه پراکن» توانست جنبه های
کمتر مثبت زندگی او را بپوشــاند .ترامپ
اولیــن گامهایش را در دنیای تیرو تار امالک
نیویورک با کمک ری کوهن برداشت ،همکار
بدنام سناتور مک کارتی در جریان« شکار»
ضد کمونیستی ســالهای .١٩٥٠آقای ترامپ
شیفته خشونت ووحشیگری این مشاور مک
کارتی می شــود که برای او نتیجه وسیله را
توجیه می نماید .ری کوهن که شغلش وکالت
بود در سال  ١٩٨٦در گذشت ،او برای ترامپ
نوعی پدر معنوی بود وقساوت هایش ترامپ
را مجذوب کرده بــود .اهل مجادله ،حریص،
آقای ترامپ مســیرهای قانونی غیر معمول
را پیمود .گفته می شــود که او در سی سال
گذشــته در بیش از  ٣٥٠٠دادرســی چه به
عنوان متهم و چه به عنوان شــاکی شرکت
داشته است.
آقــای ترامپ میلیاردر شــد ولی نه بخاطر
استعداد هایش در کسب وکار بلکه بخاطر شو
های تلویزیونی .در برنامه های « چه کسی این
کار را بدست خواهد آورد؟» و بعد در برنامه «
کارآموز مشهور» او مصاحبه های استخدامی
انجام داده و وظایفی در اختیار برخی می گذا
شت و در ضمن تحقیرشان می کرد .با تسلط
کامل به جنبه دراماتیک این نوع برنامه ها ،او
قادر است خواسته ها و ترس وواهمه عموم را
به صحنه آورده وبر جسته نماید .اوج تسلط
در این برنامه ها ،روش ترامپ را میســازد.
می بینیم چگونه بازنده تحقیر می شــود،
بی رحمانه « :اخراج می شــوید» .این برنامه
موفقیتــی جهانی می یابــد .این فرمول در
سراسر جهان بکار گرفته می شود .وترامپ به
عنوان سرمایه گذاز ازحق امتیاز های« مارک
ترامپ» و محصوالت جنبــی و یا معامالت
مربوط به ساختمانهایش بهره می برد.
تونی شوارتز نویسنده « زندگی نامه» آقای
ترامپ ،در کتاب« هنر راه اندازی کسب وکار»
ترکیب متناقضی را ابداع کرده است « ،راست
اغراق آمیز» که رئیس جمهور آینده آنرا بکار
می گیرد .بدینســان ،کنار آمدن با واقعیت
چیزی جز« شــکل معصومانه ای از اغراق»
نیست که «وسیله ایست موثر برای خود را
مطرح کردن» .باید توانست بحث وجدل را بر
انگیخت « ،چرا که فروش را افزایش می دهد.
حتی یک مقاله انتقادی که از نظر شــخصی
مضر است ،می تواند برای کسب وکار بسیار
سود آور باشد» .طی چهار سال آینده ،بحث و
جدل ادامه خواهد یافت.
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