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امیدواهیبنسلمان
انصارا...یمنبارونماییازدوسامانهدفاعهواییو
پدافندیثاقب ۱وفاطر، ۱تواناییجدیدیدرنبرد
با متجاوزان از خود نشان داد.اکنون تنها امید بن
سلمانبرایامتیازگیری،نبردهوابهزمیناست.
از آن جا که هزینه های جنگی سعودی به کسری
بودجهباالمنجرشده،آنهامدتیاستبااستفاده
از پهپادهای آمریکایی دست به عملیات می زنند
که با رونمایی سامانه جدید می توان دریافت این
حمالتهمناکامخواهدماندوهزینهجنگبیشاز
حدتصورمقاماتریاضاست.عملیاتاخیرسامانه
فاطر۱علیهامکیو۹آمریکاییعملیاتخارقالعاده
ایبودکهسامانهپدافندیارتشیمنازخودنشان
داد .به گفته سخنگوی ارتش یمن این سامانه ها
پیشازایندرجنگعلیهآپاچیهاوجنگندههای
سعودی موفق عمل کرده و بیش از  ۹۴عملیات
موفق در کارنامه خود ثبت کرده اند .این حجم از
عملیات ها یعنی یمنی ها ذخایر پدافندی خوبی
در حوزه دفاعی هوایی دارند که قابل تامل است.
رونماییازسامانهجدیدتوسطانصارا ...برخالف
ادعای سعودی ها یک شوی تبلیغاتی نیست؛ کما
این که رونمایی و انتشار فیلم حمالت این سامانه
به پهپاد آمریکایی نشان داد،ایــن سامانه بیشتر
ازچیزیاستکهدرتبلیغاتازآنیادمیشود.

نمای روز

راهول گاندی،از چهره های مخالف دولت و
نوهایندیراگاندینخستوزیراسبقهند ،که
قرار بود از کشمیر (تحت کنترل) هند دیدار
کند ،وارد سرینگر پایتخت تابستانی ایالت
جامو و کشمیر شد اما اجازه خروج از فرودگاه
را نیافت .به دلیل محدودیتهای اطالعاتی
شدیدی که دولت از ابتدای این ماه و به دنبال
تغییر وضعیت قانونی کشور درباره کشمیر
به وجود آورده است ،یک سکوت خبری در
خصوص وضعیت این منطقه مناقشهبرانگیز
وجود دارد.

جالل الدین عماد

روزنامه نگار مقیم افغانستان

یک ماه دیگر ،قرار است چهارمین انتخابات ریاست
جمهوری افغانستان برگزار شود .عالوه بر محمد
اشرفغنی،رئیسجمهوریکنونیوعبدا...عبدا...
رئیس اجراییه حکومت وحــدت ملی افغانستان،
صالحیت16نفردیگرنیزبرایرقابتهایانتخاباتی
تاییدشدهبودکهازاینمیان،تاکنونیکنامزد،بهنفع
رئیسجمهورکنونی،ازدوررقابتهاکناررفتهاست.
بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
افغانستانچقدراست؟
بــر اس ــاس اع ــام کمیسیون مستقل انتخابات
افغانستان که مسئولیت برگزاری انتخابات در این
کشور را به عهده دارد ،انتخابات ریاست جمهوری
کهقراراستششممهرماهبرگزارشود 149،میلیون
دالر(تقریبابرابرباهزارو 714میلیاردتومانفعلی)
هزینهخواهدداشت.ازاینمبلغسنگین90،میلیون
دالر آن توسط دولت افغانستان و  59میلیون دالر
دیگرتوسطنهادهایبینالمللیوکشورهایکمک
کننده به افغانستان تامین خواهد شد .این مبلغ،
برای تامین امنیت انتخابات ،تامین نیروی انسانی
برگزاری انتخابات ،حمل و نقل صندوق های رای
به مناطق صعب العبور کوهستانی و نیز اطالع به
مردم در خصوص چگونگی مشارکت در انتخابات و
موارد دیگری از این قبیل هزینه خواهد شد .این رقم
فوق العاده سنگین برای برگزاری یک دور انتخابات
ریاست جمهوری ،ممکن اســت بــرای بسیاری از
افــراد ،جالب توجه باشد ،اما جالب تر از آن ،مبالغ
هنگفتی است که نامزدهای ورود به ارگ ریاست
جمهوریافغانستان،برایمبارزاتانتخاباتیخود،
هزینهمیکنند.
هر نامزد ،مجاز است تا چه مبلغی برای تبلیغات
هزینهکند؟
زمان تعیین شده توسط قانون برای تبلیغات ریاست
جمهوری در افغانستان ،دو ماه است .این زمان ،از
ششم مرداد ماه گذشته ،آغاز شده و برخی از نامزد
های انتخابات ،هم اکنون ،کارزارهای انتخاباتی
خودراشروعکردهاند.کمیسیونمستقلانتخابات
افغانستان ،در روزهای آغازین مبارزات انتخاباتی،
اعالم کرد که سقف هزینه های تبلیغاتی هر نامزد
را تا  44برابر دور گذشته افزایش داده و از مبلغ
 10میلیون افغانی به  442افغانی (معادل حدود
 5.5میلیون دالر و چیزی بیش از 63میلیارد تومان

▪آرایشانتخاباتیاحزاب صهیونیستی

جنونانتخاباتینتانیاهو

درآستانهانتخاباتکنست،بابررسیآرایشسیاسیاحزابصهیونیستی،به
اینسوالپاسخدادهایمکهچراتلآویوحمالت هواییبهسوریه،لبنانوعراقرا
تشدیدکردهاست
کامیار-هنوز زمانی از حمالت سریالی به
انبارهای الحشد الشعبی در عــراق و قبول
تلویحیمسئولیتاینحمالتازجانببنیامین
نتانیاهو نمیگذرد که رژیــم صهیونیستی
بار دیگر به سوریه حمله کــرد .جنگندههای
اسرائیلی چندین موشک به فرودگاه نظامی
«المزه» در جنوب دمشق شلیک کردند که در
نتیجه آن حداقل چهار انفجار بــزرگ بر فراز
دمشق رخ داد و دستکم هشت بــار آتشبار
پدافندیارتشسوریهدستبهعملیاتزد.نکته
مهمدربارهحملهاخیراینبودکهبهرغمسکوت
معمول رسانههای رژیم صهیونیستی درباره
حمالت هوایی به سوریه اما این بار خبرنگاران
اسرائیلی از لحظات اول شروع به انتشار اخبار
دربارهانفجارهایدمشقکردند.ساعتیبعد،به
نوشتهبیبیسی،ارتشرژیمصهیونیستیدر
بیانیهایاعالمکردکه جنگندههایاسرائیلی
با حمله به "مواضع نظامی نیروهای ایرانی"
در جنوب دمشق مانع از عملیات پهپادهای
انتحاریسپاهقدسشدهاند.حتیخبرگزاری
فرانسهمدعیشدکهدرپیاینحملههواییبه
سوریه،دونیرویحزبا...لبنانویکایرانیبه
شهادت رسیده اند.همزمان خبرگزاری های
جهانیازتجاوزپهپادهایرژیمصهیونیستیبه
حریمهواییلبنانوهدفقرارگرفتندوفروند
از آن ها از جانب سامانه دفاع هوایی مقاومت
اسالمی لبنان خبر دادنــد .هر چند ،مسئول
رسانهای حــزبا ...لبنان گفت که حــزبا...
هیچ پهپادی را ساقط نکرده است .پرنده اول
بدون این که آسیبی بزند ،سقوط کرده دومی
نیزکه بمبگذاری شده بود  ،منفجر شده و به
ساختمان مرکز رسانهای حزبا ...در ضاحیه
آسیب زده اســت .به نظر می رسد مهم ترین
هدف نتانیاهو از این حمله ها ،تاثیرگذاری بر
فعلی) رسانده است .سخنگوی کمیسیون مستقل
انتخاباتافغانستانبااعالمرقمفوقتاکیدکردهبود
که در دور گذشته ،تمام نامزد های انتخابات ریاست
جمهوری ،در هزینه کرد تبلیغاتی خود ،از سقف10
میلیون افغانی تخطی کرده اند و در این دوره ،برای
پیشگیری از چنین تخلفی ،سقف مجاز هزینه ها ،تا
اینحدافزایشیافتهاست.
آیا حقیقتا این سقف ،از سوی نامزدها رعایت
میشود؟
بر اساس گفته های صاحب نظران افغانستانی ،هر
چندکهرقمیبرابربا63میلیاردتومانبرایتبلیغات،
عددی بسیار بزرگ به نظر می رسد ،اما هر نامزد
انتخاباتریاستجمهوریدرافغانستان،حداقلپنج
برابراینمبلغرا(چیزیحدود 30میلیوندالربرای
هرنامزدبرابربا 345میلیاردتومان)هزینهمیکند.
برخی از مطلعان مسائل انتخاباتی در افغانستان،
از آمادگی برای صرف بودجه های چند صد میلیون
دالریتوسطبرخینامزدهاخبرمیدهند.هرچند
که تا کنون ،هیچ سند رسمی از ارقام هزینه شده در
انتخاباتریاستجمهوریافغانستانمنتشرنشده،
اما برخی از موسسات پژوهشی ،مدعی بودند که در
انتخابات سال  ،1393صدها میلیون دالر توسط
رقبای اصلی ،هزینه شده است .اکنون نیز گفته می
شودکهبرخیازنامزدها،آمادگیصرفمبالغیبیش
از  700میلیون دالر در انتخابات پیش رو را دارند.
ارقامی نجومی که معلوم نیست دقیقا از چه منابعی
تهیهشدهودرکجاهزینهمیشود؟
بودجه تبلیغاتی نامزد های ریاست جمهوری
افغانستانازکجاتامینمیشود؟
اینکشایداصلیترینسوالاینباشدکهاینپولهاو
هزینههایسرسامآور،ازچهمحلیتامینمیشوند؟
پاسخ به این پرسش ،بسیار مشکل اســت .چرا که
نامزدهایانتخاباتریاستجمهوریدرافغانستان،
غالبا افراد قدرتمندی هستند که تاکنون تحت هیچ
شرایطی،حاضرنشدهانددربرنامههایشفافسازی
وضعیت مالی خود و بستگان نزدیک شان مشارکت
کنندومیزانداراییخودومنبعآنرا دراختیاررسانه
ها و افکار عمومی قرار دهند .بسیاری از دولتمردان
افغانستانونمایندگانپارلمان،رسمااعالمکردهاند
کهحاضربهثبتداراییهاومنابعمالیخودنیستند.
این در حالی است که برخی از همین افــراد ،گفته
اند که دارایی هایی برابر با چند میلیارد دالر دارند،
اما حاضر نیستند آن را در سیستم های رسمی ثبت
کنند .با چنین وضعیتی ،کشف محل تامین بودجه

انتخابات پارلمانی است که روز  17سپتامبر
بــرای دومین بــار طی شش مــاه اخیر برگزار
خواهد شد.پیش از این ،انتخابات زودهنگام
پارلمانی اسرائیل آوریل  2019برگزار شده
بود ،اما نتانیاهو که برای چهارمین بار طی یک
دهه اخیر بــرای تشکیل کابینه معرفی شد،
نتوانست در زمان قانونی  42روزه کابینه را
تشکیل دهد .از این رو ،نمایندگان اسرائیل
به انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد
رایدادندکهکمترازسههفتهدیگربهبرگزاری
آن باقی مانده است.چند روز قبل ،ویدئوی
انتخاباتی نتانیاهو منتشر شــد .ایــن ویدئو
ثابت کرد که امنیتسازی ،اصلیترین محور
رویکرد انتخاباتی اوســت« .همراه با راست
گرایان بمانید تا امنیتتان حفظ شود» ،یکی
از جملههای کلیدی این ویدئو بود .لذا اینکه
نتانیاهو پس از حمله به سوریه ،به سرعت این
حمله را برعهده می گیرد و آن را در راستای
مقابله با «سپاه قدس» ایران تعبیر میکند ،در
عین حال که واجد اهداف منطقهای است (و
خارج از فضای انتخاباتی نیز وجود داشته)،
عمیق ًا در راستای ساخت تصویری امنیتساز
از او در آستان ه انتخابات کنست نیز قابل تفسیر
است .به نظر میرسد تلقی نتانیاهو این است
که محور مقاومت در شرایط کنونی قصد یا
تــوان پاسخگویی به این حمالت را نــدارد .او
این تصور را در سطوح راهبردی و انتخاباتی
تحلیل میکند و لذا خود را در موضع هجومی
قرار میدهد تا هم منافع بلندمدت اسرائیل
را تامین کند و هم جذابتر باشد .واقعیت این
استکهتاکنوننهتهدیدهایپرطمطراقبشار
الجعفری،نمایندهسوریهدرسازمانمللبرای
اسرائیلمعتبربودهونهخطونشانهایعادل
عبدالمهدیدرآسمانعراق!محورمقاومتباید

در اوایل دیماه سال گذشته اختالفات بین
احزاب کابینه ائتالفی رژیم صهیونیستی در
موضوعاتمختلفازجملهسربازیدانشجویان
مــدارس مذهبی و نحوه برخورد با غزه باعث
انحاللپارلمانوبرگزاریانتخاباتزودهنگام
در فروردینماه امسال شد .در این انتخابات
احــزاب دستراستی اکثریت کرسیها را به
دست آوردنــد .با وجود این نتانیاهو به دلیل
اختالف با لیبرمن نتوانست کابینه تشکیل
دهــد؛ در نتیجه پارلمان مجدد منحل شد و
انتخابات آینده در  26شهریور برگزار خواهد
شد .غالب نظرسنجیهای صورت گرفته نیز
نشان میدهد همچنان هیچ یک از دو بلوک
اصلی انتخابات نخواهند توانست اکثریت
الزم بــرای تشکیل دولــت را به دســت آورنــد.
ایــن یعنی بــرای تشکیل کابینه الزم است
آرایش سیاسی احزاب تغییرات قابلتوجهی
داشته باشد و تقسیمبندی چپ و راست دیگر
جواب گو نیست .آویگدور لیبرمن رهبر حزب
دستراستی «اسرائیل خانه ما» از توافق با
بنیگانتزوحزب«آبیوسفید»بهمنظورتجمیع
آرای این دو حزب در انتخابات آینده خبر داده
است؛ اتفاقی که یک شوک بزرگ برای راست
گرایان محسوب میشود؛ اما بااینحال به نظر
نمیرسد جناح چپ قادر به تشکیل کابینه
باشد.ایهود باراک با حزب چپگرای میرتص
وارد ائتالف شــده اســت .او از عمیر پیرتس
رهبر حزب کار خواسته است به این ائتالف
بپیوندد امــا تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده
است .با توجه به این که نتانیاهو در دور قبل
تالش کرد حزب کار را به جای حزب لیبرمن
وارد ائتالف کند و با توجه به تغییر رهبر حزب
کار این امکان وجــود دارد که این حزب در
کابینه ائتالفی به رهبری نتانیاهو شرکت
کند.با توجه به اینکه گرایش جامعه در رژیم
صهیونیستی به ویژه در قبال مسئله فلسطین
بهسوی افراطیتر شــدن پیش مــیرود ،در
آستانه انتخابات هر دو بلوک تالش میکنند
مواضع سختتری علیه غزه و فلسطینیها
اتخاذ کنند .بنیگانتز گفته است به زودی از
طریقیککابینهامنیتیمسئولیتپذیرتکلیف
حماسرایکسرهمیکنیم؛لیبرمنتالشکرده
است نشان دهد نتانیاهو در برخورد با حماس
ضعیف و ناالیق اســت .در مقابل نتانیاهو با
عملیات پهپادی در عراق و حمالت اخیر به
سوریه ولبنان تالش میکند نشان دهد که
اولویت اسرائیل جایی دیگر است.

دست حزب ا...
روی ماشه

کارتون روز

نصرا:...بهارتشاسرائیلمیگویم،ازامشب
منتظرماباشید،نهفقطدرمرزها

نخستیننتیجهماجراجویینخستوزیررژیمصهیونیستی
علیه مقاومت اسالمی این بود که پس از  13سال از پرواز
آزادانه پهپادهای این رژیم بر فراز لبنان ،حاال باید منتظر
سرنگونیآنهابودودبیرکلحزبا...لبناندرمراسمیبه
مناسبتدومینسالگردآزادسازیمنطقهجرودعرسالاز
لوثوجودتروریستهایتکفیریباهشداریصریحبهتل
آویو،گفت :حزبا ...از این تاریخ به بعد هرگونه هواپیمای
بدونسرنشینرژیمصهیونیستیراهدفقرارخواهدداد
وسرنگونخواهدکرد.گزیدهایازسخناندیشبدبیرکل
حزبا...لبناندرادامهمیآید.
*دیگرزمانیکههواپیماهایاسرائیلبهلبنانواردمیشد
و به مناطق و مواضع لبنان حمله میکرد و این رژیم در
فلسطین درامنیتبود،بهسرآمدهاست.
* حــزبا ...از این تاریخ به بعد هرگونه هواپیمای بدون
سرنشین اسرائیل را هدف قرار خواهد داد و سرنگون
خواهدکرد.
*بهارتشاسرائیلدرمرزمیگویمکهدرکناردیوارحائل،
یکپاونیم(تکیهدادهبهدیوار)بایستومنتظرماباش.یک
روز،دوروز،سه یاچهارروزمنتظرباش.
* ما از این موضوع ساده نمیگذریم و به شهرکنشینان
شمالاسرائیلهشدارمیدهیممنتظرپاسخباشند.
* ادعاینتانیاهودربارههدفقراردادنمرکزسپاهقدس
کذب است ،آن ها در حمله هوایی ،جوانان حزب ا ...را به
شهادت رساندند ما پاسخ شهادت برادران و فرزندانمان
رامیدهیم.
* نتانیاهو به دنبال انتخابات است و احــزاب اسرائیلی
عادتشان این بود که انتخابات با خون مردم منطقه برگزار
شود.
* این بار ،انتخابات با خون شما برگزار خواهد شد و او
(نتانیاهو) از هر جایی برای شما دردسر ایجاد میکند؛ از
عراق،سوریهولبنان.
* نتانیاهو از انتخابات میترسد و سرنوشت او یا
نخستوزیریاستیازندان.
* اگر در لبنان کسی نگرانی دارد که مشکلی (در صورت
درگیری با صهیونیستها) ایجاد نشود ،با آمریکاییها
صحبتکندوازاسرائیلبخواهدکهملزمومتعهدباشدواین
که دولت میخواهد از اسرائیل به سازمان ملل و شورای
امنیتشکایتکندخوباست،ولینمیتواندجلویاین
تجاوزگریرابگیرد.
*ماآمادهایمگرسنگیبکشیمولیعزیزوباکرامتباشیم
وهرگزبهکسیاجازهنخواهیمدادبهکرامتماضربهبزند
وآنراتهدیدکند.
* حزبا ...اجازه نخواهد داد که زمان به عقب برگردد و
لبنانهدفحمالتصهیونیستهاقراربگیرد.

انتخاباتریاستجمهوریافغانستان،فرصتطالییپولسازبرایتجار،بزرگانقومی،دولتمردانورسانهها

معمایپولپاشی درانتخابات افغانستان

این نامزد ها ،عمال غیر ممکن است .اما نوعا بودجه
تبلیغات انتخاباتی نامزدها از یک یا چند روش زیر
قابلتامیناست:
الــف) امکانات و دارایــی های شخصی نامزد ها.
ب) کمک های مالی تجار و افراد پرنفوذی که متحد
سیاسی نامزدها به حساب می آیند .ج) کمک های
مالی کشورهای خارجی از طریق سفارتخانه ها،
 NGOها و موسسات کمک رسانی یا حتی سازمان
های امنیتی و استخباراتی به افرادی که متحد آن
کشور ها به حساب آمده و در راستای تامین اهداف
آنکشور،تالشمیکنند .د)دربرخیموارد،ادعای
استفادهازمنابعدولتینیزازسویبرخیازنامزدها
مطرحشده،ولیبرایاثباتآنهرگزسندیمنتشر
نشدهاست.
نامزدها ،پــول هــای تبلیغاتی خــود را در چه
راههاییصرفمیکنند؟
صرف هزینه های مالی فراوان در انتخابات ریاست
جمهوری ادوار گذشته ،همواره شائبه فسادهای
گسترده مالی را در اذهان مردم افغانستان و نیز
جامعه جهانی به شدت ایجاد کرده است .اینک
مناسباستکهبدانیم،ایننامزدها،عمدتاپولخود
را صرف چه فعالیت هایی می کنند؟ برای دانستن
این موضوع ،الزم است که ابتدا بدانیم آن ها برای
تبلیغات از چه راهکارها و ابزارهایی استفاده می
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کنند؟نامزدهایانتخاباتریاستجمهوری،پویش
های خود را معموال از نصب بیلبوردهای تبلیغاتی
درمتراژهایبزرگدرخیابانهایاصلیشهرهاتا
توزیع پوسترهای کوچک ،بروشور و سی دی و سایر
وسایل تبلیغاتی کوچک در تمام محالت شهری
و کوچه پس کوچه های روستاها آغاز می کنند.
سفرهای استانی به مناطق مختلف به ویژه مراکز
استان ها ،معموال در راس برنامه های کاری نامزد
های مطرح قرار دارد .همچنین برگزاری همایش
ها،پخشپیامهایتبلیغاتیدررسانههاوبرگزاری
نشستهایمختلفنیزازدیگرراهکارهایتبلیغات
نامزدهاست .در این میان ،برخی از این فعالیت
ها به دلیل شرایط ویژه افغانستان ،بسیار هزینه بر
است .به طور مثال ،سفرهای استانی نامزدها به
ویژه در مناطق کوهستانی و صعب العبور ،به دلیل
طوالنی بودن زمان سفرهای زمینی و ناامن بودن
مسیر ،تنها از طریق حمل و نقل هوایی امکان پذیر
است .مثال سفر از کابل به شهر نیلی (مرکز استان
دایکندی در مرکز افغانستان) که فاصله ای حدود
 450کیلومتر از یکدیگر دارند ،به علت نبود جاده
مناسب،چیزیحدود 30ساعتزماننیازدارد.اما
مشکل زمانی به چشم می آید که بدانیم اکثر مراکز
استانها،فاقدفرودگاهوپروازهایمسافریبرنامه
ریزیشدهروتینهستندواینجاستکههرنامزد،

مجبور می شود برای سفرهای استانی ،اقدام به
چارتریکتاچنددستگاهبالگردکند.هزینههررفت
و آمد یک بالگرد برای شهری مثل نیلی ،ده ها هزار
دالر برای هر رفت و برگشت است .عالوه بر هزینه
هایحملونقل،برگزارینشستهاومیتینگهای
انتخاباتینیزهزینهسنگینیبراینامزدهادارد.در
روزهاییکهازانتخاباتکنونیدرافغانستانپشت
سر گذاشته ایم ،برخی از منابع آگاه مدعی شده اند
که یکی از نامزدهای مهم این دوره ،برای برگزاری
هر گردهمایی ،مبلغی برابر با هزار افغانی (حدود
 143هزارتومان)رابابتهرشرکتکنندهبهبرگزار
کنندگان مراسم پرداخت می کند .به این ترتیب
در یک گردهمایی هــزار نفره ،چیزی حــدود یک
میلیونافغانی(برابربا 143میلیونتومان)هزینه
میشود.وقتیبرگزاریاینگردهماییها،بهیک
مانور قدرت تبدیل می شود و تعداد افراد شرکت
کننده و تعداد مراسم برگزار شده ،نشانگر قدرت
نفوذ یک نامزد تلقی می شود ،مسابقه در برگزاری
چنینگردهماییهایی،مستلزمصرفمیلیاردها
افغانیخواهدبود.
بخشدیگریازهزینهها،صرففعالیتهایرسانه
ایمیشود.رسانههادرافغانستان،اساساخصوصی
و غیر دولتی هستند و با رویــکــرد هــای تجاری و
اقتصادیفعالیتمیکنند.ازاینرو،زمانانتخابات،

زمستاناقتصادیآمریکا
اکونومیست طی روزهای گذشته در پرونده
ای مفصل از احتمال رکــود اقتصادی در
حدود دو سال آینده خبر داده بود .حاال در
کارتونیازاینمجله،هیوالیرکوداقتصادی
با شعار «زمستان دارد می آید» رو به سمت
ترامپ حرکت می کند .در حالی که ترامپ
با بی توجهی به این موضوع می گوید« :خبر
عالی! من فکر می کنم که شاه گرینلند بیاد
این جا و دربــاره آینده شگرفی که خواهیم
داشت حرف بزنه»...

پیشخوان بین الملل

زمانصلحدرکلمبیا؟
هفتهنامه «نیشن» با تیتر «زمــان صلح؟»
آینده سیاسی کلمبیا را بررسی کرده که در
سال ۲۰۱۶توانست پس از ۵۰سال جنگ
داخلی (بــا چریک هــای شورشی فــارک)
تاحدی به آرامــش برسد و حال با گذشت
سهسال ،همچنان این پرسش مطرح است
که اگر ارتش تعهدات خود را زیر پا بگذارد؛
چه خواهد شد؟

فرصت مناسبی است که رسانه ها با جذب آگهی
های انتخاباتی یا با ایجاد موج های رسانه ای به نفع
یک نامزد ،بخش زیادی از هزینه های خود را تامین
کنند .همچنین با توجه به اهمیت فضای مجازی و
شبکههایاجتماعی،برخیازنامزدها،ازماههاقبل
ازشروعرسمیکارزارها،تیمهایسایبریحرفهای
وتیمهایبسیاربزرگفعالدرشبکههایاجتماعی
را به منظور همسو کردن افکار عمومی با برنامه های
خوداستخداممیکنند.بذلوبخششهایشاهانه
بهبزرگانقومیدرجامعهسنتیافغانستانبهمنظور
جلب آرای مجموعه های قومی ،بخش دیگری از
هزینههاییاستکهدرانتخابات،برشانههاینامزد
ها سنگینی می کند .اما اصلی ترین بخش هزینه
ها بر اساس آن چه که از سوی کارشناسان مسائل
افغانستان گفته می شود ،در معامالت پشت پرده و
پنهاننامزدهاباافرادبرگزارکنندهانتخاباتصورت
میگیرد.تقلب،واژهایاستکهدردورههایگذشته
انتخاباتافغانستان،بارهابهگوشرسیدهووقوعآن
ازسویمقاماتارشدافغانستانازجملهحامدکرزای
رئیس جمهور پیشین ،به کرات تایید شده است.
فساد مالی در نهاد های برگزار کننده انتخابات ،به
عاملی مهم در تعیین نتیجه انتخابات تبدیل شده
و نامزدهای مطرح ،ناگزیر هستند بخش زیادی از
پول خود را صرف یارگیری در این نهاد ها در سطح
افغانستانکنند.یارگیریکههرگزبهصورترسمی
ازآن،سخنیبهمیاننمیآیدوتبادالتمالیآننیزبه
صورتکامالمحرمانهصورتمیگیرد،اماواقعیتی
بزرگازانتخاباتافغانستاناستوممکناستدهها
میلیوندالربراییکنامزدآببخورد.
▪سخنآخر

متاسفانه باید اذعــان کــرد که انتخابات ریاست
جمهوری ،بــرای بسیاری از افــراد در افغانستان،
به عنوان فرصتی برای عقد پروژه های پول ساز به
حساب می آید .کارمند های ارشد دولتی ،رسانه
ها،بزرگانقومیوهرکسیکهمیتوانددراینفضا،
تاثیریبهجابگذارد،بهانتخاباتافغانستانبهعنوان
یک فرصت طالیی پول ساز می نگرد و همین امر
در کنار فساد گسترده به عنوان میراث دو دهه ای
حضور غرب و آمریکا برای افغانستان ،موجب شده
کههزینهکردچندصدمیلیوندالردریکانتخابات
توسط یک نامزد ،با این که در ایــران و بسیاری از
کشورها ،عددی بسیار بزرگ به حساب می آید ،در
افغانستانچندانهمبزرگنباشد.

