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کامیابی در کانکور ،گام اول در راه دشوار!

ــــــــــسرمقاله

ضرورت سیاستزدایی از
توزیع تذکره الکترونیک
رحیم حمیدی

چندین سال است که حکومت افغانستان تصمیم به توزیع تذکره
الکترونیکی می گیرد اما ،تــا هنوز حکومت قادر به انجام این مهم
نشده اســت .آغاز کار به دوره حکومت حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین افغانســتان بر می گردد .در دوره حامد کرزی ،کار مهمی
صورت نپذیرفت .تنها کاری که صورت گرفت استخدام کارمند بود.
در جوزای  1392قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان
به تصویب رســید .این قانون از سوی رئیس جمهور توشیح شد .در
این قانون درج قومیت در شناسنامه های الکترونیکی درج نشده بود.
همین مسئله موجب شکل گیری اعتراض ها در کابل و والیات شد.
قبل از متوقف شــدن کار توزیع تذکــره الکترونیک وزارت امور
داخله مشکالت تخنیکی را عامل اصلی در کندی کار توزیع تذکره
الکترونیکی می شمرد .بعدا سیاســی شدن و مشکالت اقتصادی
موجب شد که کار توزیع تذکره الکترونیک کامال متوقف شود .سال
گذشته ،کارمندان توزیع تذکره الکترونیک برکنار شد.
اکنون ،ماده شــش قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته قوانین
تعدیل شده است .براســاس تعدیل این ماده قومیت در تذکره های
الکترونیک درج می شــود .اما ،این پایان کار نیســت .مرحله دیگر
تصویب آن از ســوی مجلس نمایندگان است .در صورت که مجلس
نمایندگان تصویب نماید که قومیت در تذکره های الکترونیکی درج
گردد آن زمان نقطه پایان به جنجالی به این مسئله می بخشد .با توجه
به اینکه قانون ثبت احوال نفوس قبال از سوی مجلس نمایندگان به
تصویب رسیده است بعید به نظر می رسد که مجلس نمایندگان دوباره
به درج قومیت در تذکره های الکترونیکی رأی مثبت بدهد .بنابراین،
می توان گفت که جنجال ها همچنان ادامه خواهد یافت.
نمایندگان مجلس افغانستان نگاه سیاسی به شناسنامه الکترونیک
دارند .همین مسئله منجر می شود که به احتمال زیاد یکبار دیگر،
نمایندگان مجلس رأی منفی به درج قومیت در تذکره الکترونیکی
بدهد .برای بســیاری از نمایندگان درج قومیت به مثابه بر هم زدن
مسئله اکثریت و اقلیت گروه های اجتماعی است.
جنجال بیشــتر بر سر درج قومیت می تواند ضربه جبران ناپذیر بر
روند توسعه کشــور وارد نماید .در دنیای امروز نفوس مبنای اولیه
برنامهریزی های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است .زیرا ،برنامه
ها اصوال در راســتای بهبود زندگی شهروندان صورت می گیرد .در
صورت که میزان نفوس مشخص نباشد ،سخت و دشوار است که یک
برنامه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را تدوین و اجرا نمود.
جدا از این مســئله ،تذکره الکترونیک و مشــخص شدن قومیت
شــهروندان کمک بزرگی به اجرای عدالت اجتماعی می کند .از آن
جای که قدرت و سیاست قومی شده است و قدرت بر مبنای میزان
نفوس گروه های اجتماعی تقســیم می شود ،برخی سهم بیشتر و
برخی دیگر ســهم کمتر و بســیاری از گروه های اجتماعی اصال
سهمی در قدرت سیاسی نداشته است .مشخص شدن قومیت می
تواند مشکل توزیع قدرت را حل نماید .در عین حال ،در سال های
متمادی مناطق از کشور سرزمین سوخته بوده است .در واقع ،عدالت
اجتماعی یک پدیده گم شده برای بسیاری از شهروندان کشور بوده
است .توزیع تذکره های الکترونیک می تواند به بی عدالتی ها پایان
بخشــد .اگر چه این یک نگاه خوشبینانه است اما ،درج قومیت می
تواند راه را اجرای عدالت هموار می سازد.
تدوین برنامه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی امری
ضروری برای دستیابی به حداقلی از توسعه و نوسازی است .سیاسی
کردن تذکره الکترونیک در واقع بازی با سرنوشــت کشور و دوری
از قافله توسعه یافتگی است .به هر میزان که از پیشرفت و توسعه
یافتگی باز مانیم به همان میزان درگیر منازعات و خشــونتهای
خونبار خواهیم بود .بنابراین ،مسئله تنها یک شناسنامه نیست بلکه
عدالت اجتماعی ،توسعه و نوسازی و رهایی از منازعات و خشونت
های چند دهه نیز هست.
در پایان این نوشــتار ذکر چند نکته ضروری است .حکومت باید
تذکره الکترونیک را سیاســت زدایی نماید .سیاست زدایی موجب
برداشتن اساسی ترین گام برای توزیع آن است .در غیر آن ،قانون
ثبت و احوال نفوذ یک بار دیگر ،با مقاومت نمایندگان مجلس مواجه
خواهد شد .قدم بعدی اما ،فراهم نمودن بودجه است .فراموش نکنیم
که حکومت وحدت ملی با مشکل اقتصادی مواجه است .اگر حکومت
نتواند برای توزیع این مهم بودجه پیدا کند بدون شــک ،توزیع آن
برای ســال های متمادی به تعویق می افتد .نکته آخری اینکه اگر
تذکره الکترونیک توزیع نگردد انتخابات بعدی مثل انتخابات سوم
ریاست جمهوری جنجالی خواهد شــد و این جنجال ها در نهایت
منجر به بی ثباتی و هرج و مرج خواهد شد.

پس از انتظار طوالنی مدت دانش آموزانی
کــه در امتحان ورودی در دانشــگاه های
کشــور شــرکت نموده بودند ،سرانجام
وزارت تحصیالت عالی نتایج کانکور ســال
 ۱۳۹۵را اعالم کــرد .وزیر تحصیالت عالی
در مراســم اعالم نتایج کانکور سال روان
گفته است که در این آزمون نزدیک به یک
صدوهشتادهزار دانش آموز شرکت داشتند
که از این میان بالغ بر پنجاه وهشــت هزار
تن آنان در تحصیالت عالی ،چهل و شــش
هزار نفر در تحصیــات نیمه عالی دولتی
و بیش از پنجاه و یک هــزار نفر دیگر در
تحصیالت عالی خصوصی جذب و متباقی
ناکام ماندهاند.
برگزاری آزمون ورودی دانشگاه در کشور
ی های زیادی از جمله سرد
معموال با دشوار 
شدن آب و هوا ،تهدید های امنیتی ،تقلب
و خویش خوری در اعــام نتایج امتحان،
دشواری راه های مواصالتی روبرو می باشد
که در این مرحله نیز همین دشــواری ها
سرجای خود باقی بود.
اگــر از ارزیابی و یادآوری دشــواری های
پیش از ورود به دانشــگاه هــا صرف نظر
نماییم باید گفت که کامیابی و راه یابی آن
دســته از دانش آموزان کشور که توانسته
اند مانع کالن و ســخت و بلنــد کانکور را
موفقانه پشت ســربگذارند؛ این موفقیت
ضمن آن که تبریکی و خوشحالی برای آنان
و خانواده و بستگان شان دارد  ،باید گفت
که این موفقیت سرآغاز دشواری های تازه
تر خواهد بود .دشــواری های که بخشی از
آن شاید با درنظرگرفتن انگیزه و امیدواری
دانشــجو برای فردای تحصیلی خود قابل
تحمل بوده و بتوان آن را بگونه ای پشــت
سر نهاد اما بخش دیگر آن مربوط به نهاد ها
و مراجع ذیربطی که باید مسئولیت شان را
در این راستا ادا نمایند.
در تشریح بیشتر موضوع باید گفت متاسفانه
نظام آموزشی تحصیالت عالی کشور از نظر
ساختار و محتوا کهنه و غیرمفید و از عقب
مانده ترین سیستم های آموزشی جهان و
منطقه دانسته می شود .چنانچه مضامینی
ی شــود ،هیچ نسبت
که در آن تدریس م 
روشنی با علم و جهان امروز ندارد ،همین
طور شــماری از اســتادانی که در کرسی

عبداهلل هروی

تدریس تکیه زده اســت نــه تنها توانایی
تفهیم و تدریس را ندارند ،که حتا شواهدی
وجود دارد که از اخالق علمی و انسانی هم
محروم می باشند .ارزیابی وضعیت علمی در
دانشگاه های کشور نشان می دهد که به هر
دلیل و علتی تاکنون نتوانسته اند خود را پا
بهپای تغییرات و تحوالت آموزشی و علمی
مورد نیاز و ضرورت جامعه و کشور و عرصه
علم عیار کننــد .به همین دلیل و علت نیز
دانشگاه های کشور و دانشجویانی که از آن
فارغ التحصیــل می گردند در موارد اندکی
توانسته اند که پاسخگوی نیاز های جامعه
و کشور در شرایط کنونی باشند .البته این
نکته در مورد آن دسته از دانشجویان خوش
بختی صدق می کند که توانسته اند از طرق
مختلف برای خود شغل و وظیفه ای بدست
آورند .اما بدبختانه اکثریت دانشجویان پس
ی توانند در بازار کار
از فراغت به سادگی نم 
جذب شوند و یا اساسا از کاریابی مطابق به
رشته تحصیلی و دانش خود مایوس گردیده
و به کار ها و شــغل هــای مغایر آنچه طی
دوازده ســال تحصیل نموده است مشغول
می گردند .این مسئله هم از لحاظ مادی و
هم از جهت معنوی ضربه و زیان سنگین و
جبران ناپذیری برای جامعه و کشور دانسته
می شود .مسئله ای که متولیان امور هرگز
آن را در محاســبه خود مــورد توجه قرار

نداده و به ســاده نگری و سهل انگاری آن
اکتفا می ورزند .جریان غوغای که تصویب
قانــون تحصیالت عالی بــا آن روبرو بود
بخوبی نشان داد که چگونه دانشگاه های
کشور نیز همانند سایر بخش ها در چنبره
مافیا گرفتار آمده است.
مسئله اساسی و بنیادی که باید گفته شود
و در آن باره توضیح داده شــود این است
از آنجایی که افغانستان در شرایط کنونی
عزم بر آن دارد که روند بازسازی و ترقی و
ثبات را بپیماید موفقیت رفتن در این مسیر
می طلبد که باید نسبت به بعضی از معیار
ها و شاخص های تعیین کننده توجه جدی
صورت گیرد .یکی از فاکتور های اساسی
که در روند رشد و ترقی ملت ها و کشور ها
نقش دارد موضوع آموزش و توسعه آموزش
است که از مجاری نهادهای آموزشی چون
وزارت معــارف و وزارت تحصیالت عالی و
مکاتب و دانشــگاه ها تحقق می یابد .به
تعبیر دقیق تر آمــوزش و تربیت  ،کلید
گشایش آینده است ؛ به همین دلیل انتظار
بر اینســت که نظام آموزشی و تربیتی هر
جامعه انسان های فردا را پرورش دهند و
نســل امروزین را برای آینده آماده سازد.
رســالت آموزش و تربیت توان بخشیدن
به همه افراد جامعه در جهت توسعه همه
جانبه و فراهم ساختن شکوفایی استعداد

هایی نهفته در انسان و نیز توانمند ساختن
جامعه در شــناخت خالقیت ها و استعداد
های خویشتن اســت .بهره گیری درست
از روشهای اصالح طلبانه در جهت اهداف
تعیین شده که از هر گونه افراط و تفریط
بدور باشــد  ،خصوصا در عرصه اجتماع و
سیاســت  ،بدون توجه و عــدم تقویت و
گسترش نظام آموزشــی و تربیتی میسر
نخواهد بود .فراز و فرودی را که کشور های
توسعه یافته طی نموده اند تا اینک به این
مرحله دست یافته اند ؛ و نیز دشواری ها
و چالش های را که جوامع در حال توسعه
و انکشــاف نیافته بدان مواجه می باشند
همه و همه اشــعار بر این دارد که تا نظام
آموزشی و تربیتی اصالح و استقرار نیابد
و نتواند به مســئولیت های خطیر خویش
عمل نماید  ،هر تغییــری در بخش های
دیگر ناکام خواهد ماند .بدین خاطر رسالت
و مسئولیت بس سنگین بدوش آموزش و
تربیت نهاده شده اســت  .از جانب دیگر
خطیر بودن این مسئولیت  ،اهمیت و لزوم
توجه ویژه و اساسی برنامه ریزان و مدیران
کالن مملکتی و حکومتی را هم نسبت به
موضوع آموزش و تربیت اقتضا می نماید.
حال با چنین چشم اندازی از سیر تغییر و
تحول بسوی توسعه و دموکراسی  ،تجاربی
که در جهــان وجود دارد مــا می توانیم

جایگاه و موقعیــت خود را ارزیابی نماییم .
آیا مطالبات سیاسی و اجتماعی ما تناسبی
با واقعیت های موجــود جامعه و عملکرد
کارگزاران دارد؟ توسعه و دموکراسی از مهم
ترین خواست ها و نیاز های کنونی جامعه و
کشور خوانده می شود  ،اما باید پرسید که
برای دست یابی به این مهم چه گامهای بر
داشته شده است ؟ در این میان با توجه به
بیان اهمیت و نقش اساسی نظام آموزشی و
تربیتی  ،آیا جامعه ما و حکومت در این باره
توجه جدی و عمیق از خود نشان داده اند؟
با توجه به تجارب پانزده سال گذشته و نیز
طرح های که حکومت وحــدت ملی برای
پیشــرفت و ثبات کشــور اظهار می دارد
انتظار برده می شــود که در عرصه آموزش
و نیز کاربردی کردن برنامه های آموزشــی
توجه جدی نشان دهد .هم چنین همانطور
که گفته شد ورود به دانشگاه و موفقیت در
کانکور گام اولی است در راه دشوار و سخت و
اما آینده بهتر .حکومت و نهاد های آموزشی
چون وزارت معارف و وزارت تحصیالت عالی
و دیگر نهاد های ذیربط مســئولیت دارند
که اوال بایســتی ظرفیت جذب در دانشگاه
را بیش از این باال ببرند ،تا نســل تحصیل
کرده ما ســرگردان و بی برنامه باقی نماند و
نیروی انســانی موثر در جامعه پرورش داده
شود .دوم این که دانشــگاههای ما مطابق
بــه نیازمندی ها تازه و ضــروری جامع به
تغییرات جدی و گسترده نیاز دارند .تردیدی
وجود ندارد که توجه به دانش و دانشــگاه
اکنون یک ضرورتی است که حکومت باید
آن را در اولویت کارهایش قرار دهد ،بدون
این توجه ثبات و امنیت و توسعه در کشور
ادعای دروغ بیش نخواهد بود .سوم ،حکومت
برای تحصیلکرد ه ها و آنانی که از کانکور باز
میمانند در عرصه هــای دیگر باید فکری
جدی بنماید .این مسئله سبب خواهد شد
که همه راه ها و مسیر های برای پیشرفت و
ساختن جامعه و کشور فقط به موضوع ورود
به دانشگاه منحصر و محدود نگردد ،بلکه به
جوانان و درس خوانده ها فهمانده شــود و
نشان داده شود که راه های دیگری نیز برای
ترقی و زندگی بهتر وجود دارد .شــیوه ها و
بستر های دیگری نیز وجود دارد که نیروی
انسانی مفید و موثر در جامعه پرورش یابد.

پیشتازی نامنتظر ”دونالد ترامپ“
جنگ داخلی در میان راستگرایان آمریکائی
از گفتار مشــهوری از ”ملکوم ایکس“ مبارز
سیاه پوست در ســال  ۱۹۶۰الهام می گیرد.
همینقــدر بس که بگوئیم کــه گرچه خانم
”جی“ واژه خشم را خوش نمی دارد ،خصومت
او نســبت به منتخبان جمهوریخواه کنگره
به راستی به همان احســاس پهلو می زند.
در دنباله حرفش مــی گفت که «آنها تفرقه
انداختن در حزب و تقدیم پیروزی به ”هیالری
کلینتون“ را بر اینکه نقاب از صورتشان بیفتد
و همه دریابند کــه در داخل چه می گذرد
ترجیح می دهند :البی گری ها ،بده بستان
ها ،رشوه ها .چیزی که من در ”دانالد ترامپ“
می پسندم این است که او هزینه کارزارش را
از کیســه خودش می پردازد و به گروه های
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ذینفع بدهکاری نــدارد” .میچ مک کونل“
رهبر جمهوریخواهان در ســنا بیش از یک
میلیون دالر در ســال دریافت می کند؛ ”پل
ریان“ رئیس مجلس نمایندگان بیش از ۹۰۰
هزار دالر .حاال اگر کسی از راه برسد و به آنها
بگوید” :خیلی خب ،سورچرانی کافی است“
آنها چیزهای زیادی دارند که از کف بنهند».
«هنگام بحران سال  ۲۰۰۸باید می گذاشتیم
که همه چیز در آتش بسوزد» آقای ”به نت“ با
همه خصومت بسیاری که به آقای ”ترامپ“ می
ورزد ،باز به انداره او از آنچه خود آنرا «دارو
دسته ”وال استریت“» می نامید نفرت داشت.
می گفت «فرهنگی یکسان ،شهری و مرفه
هر دو حزب را درمهار خود دارد .به چشــم
آنها اساس کشــور چیزی جز باریکه زمینی
نیســت که در پرواز میان دو کناره شرقی و
غربی از فراز آن مــی گذرند .هنگام بحران
سال  ۲۰۰۸می باید می گذاشتیم همه چیز در
آتش بسوزد .تصمیم بسیار سختی می بود،
اما شاید کم نبودند فسادهائی که ریشه کن
می شدند ».اعتبار نظام سیاسی آمریکا و دو
حزب اصلی آن زدوده شده است .رشته سخن
را به دست مدافعان [آقای ”ترامپ“] بسپاریم.
دوشــنبه  ۲۹فبروری در ”اوپلیکا“ ،در یک
کارگاه قدیمی بطری سازی نزدیک ”اوبورن“،
جمهوریخواهان کمیته در جلسه ای توأم با
صرف شام سالیانه گردآمده بودند .نخستین
ضیافت از این نوع در ســال  ،۱۹۹۴پذیرای
کمتر از چهل تن مدعو بود؛ آن شب میهمانان
نزدیک به سیصد نفر بودند .پس از سوگند به
پرچم و نیایش ،آقای ”مایک راجرز“ نماینده
این حوزه انتخاباتی در کنگره ،می دانســت
که باید به ادعاهای تبانی و فســادی پاسخ
گوید که به همکارانش در واشــنگتن ،و نه
فقط دموکرات ها ،نسبت می دهند .هواداران
آقای ”ترامپ“ همانند طرفداران آقای ”کروز“
نمایندگان جمهوریخواه دو مجلس را مدام
سرزنش می کنند که به رغم برخورداری از
اکثریتی در کنگره ،هیچکدام از تصمیمات
عمده کاخ سفید (اصالح نظام بیمه درمانی ،یا
«برنامه مراقبت ”اوباما“»؛ توافق هسته ای با
ایران؛ تعویق اخراج برخی مهاجران) را خنثی
نکرده اند ،در حالی که برای انجام آن انتخاب
شده بودند .آیا «سیستم» آنها را تاجائی اجیر
کرده که به سهم خود به عضویت همان چیزی
درآیند که آقای ”کروز“ «کارتل واشنگتن»
می نامد؟ آقای ”راجرز“ به پاســخ برآمد که
برای بی اثر کردن ”وتــو“ی رئیس جمهور،
اکثریت دو سوم آرا الزم است .و به دوستانش
ســفارش کرد که دندان روی جگر بگذارند:
«طی آخرین سال این دولت سوسیالیست،

0798341861
0799157371

 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

ما چیز زیادی را تحقق نخواهیم بخشید .اما
کار ما تضمین آن خواهد بود که دیگر هیچ
چیز ناشایستی به انجام نرسید .بعد هم ،اگر
ما رئیس جمهوری جمهوریخواه برگزینیم،
نخســتین متن قانونی که بــه امضای وی
خواهیم رساند ،ابطال ”برنامه مراقبت اوباما“،
و سپس لغو قانون ”داد ـ فرانک“ خواهد بود
که بانک ها را ضابطه مند می سازد .به زودی
از دولت کنونی سوسیالیست جز خاطره ای
تلخ ،چیز دیگری برجای نخواهد ماند».
رمز و رازی همچنان بر جاســت .چگونه در
یک حزب و منطقه ای که آرای اوانژلیست
ها وزنه ســنگینی اســت ،آقای ”ترامپ“
توانسته به این آسانی خود را جا کند؟ خانم
”جی“ قبال از آقای ”هوکابی“ ،واعظ پیشین
مسیحیان باپتیســت ،مدافع «ارزش های
سنتی خانوادگی» حمایت کرده بود .امروز
پشــتیبان قمارخانه داری است که ایمان
قرص و محکمی ندارد ،مانند یک گاریچی
دشنام می دهد ،و در تلویزیون به توصیف
شکل و شمایل اندام تناسلی اش می پردازد.
خانم ”جی“ بی رودربایستی نظرش را شرح
می داد”« :دانالد ترامپ“ مخالف سقط جنین
است ،موافق نیایش در مدارس است ،سنتی
تر از او در این انبان کسی نیست .وانگهی،
نگاهش کنید :خانــواده وی ،رویای تحقق
یافته آمریکائی اســت .قبول ،او ســه بار
ازدواج کرده .امــا ”رونالد ریگان“ هم بیش
از یک بار ازدواج کرده بــود؛ بازیگر بود و
ماجراهائی از سر گذرانده بود .وقتی کسی
را در کلیت اش بررسی کنید ،در می یابید
که ما همه گناهکاریم .بعد هم اگر قرار باشد
که شروع به سنگ پرانی [به گناهکار] کنیم،
بیم آن اســت که تمام اعضای مجلس سنا
یکجا سنگسار شوند ».تردیدی نیست که
آقای ”ترامپ“ توانســته است رشته پیوند
مستقیم و استواری را با هواداران خود گره
زند؛ این هواداران در کشور تا همین حاال هم
 ۹۰۰هزار تن انــد ،از جمله خانم ”جی“ ،که
پیامک های بیشمار وی را دریافت می دارند.
دور از آنکه انتقادات و افشاگری های آزارنده
اغلب رسانه ها ،هنرمندان و روشنفکران در
موضع این هواداران خلل اندازند ،شاید آنها
را پــا برجا تر هم بکنند .خانم ”جی“ اذعان
داشت که «من به ”ترامپ“ اعتماد دارم .ما به
یک سوداگر نیاز داریم .او دیگر نباید چیزی
را ثابت کند .همین حاال هم خانواده ای بی
نظیر و  ۱۰میلیارد دالر پول دارد».
از دســت رفتن شــغل ها ،جابجائی بنگاه
ها ،تباهی هویت مســیحی کشور ،ناتوانی
دولت فدرال از کنترل ســرحدات ،ترس از

آینده :با اینهمــه تقریبا همه اینها بحث را
به سرعت به مضمون مهاجرت می کشاند.
آقای ”به نــت“ به تأکید مــی گفت «این
مسئله ای اســت که فقط ”دانالد ترامپ“
پیش کشیده .هیچکس نمی خواست به این
مشــکل بپردازد؛ او این کار را کرد .مدارس
ما از مهاجران لبریزند ،اما حق ندارند که از
وضعیت قانونی [اقامت] والدین آنها پرس
و جو کنند .قوانین روشن نیستند و وقتی
هم که می خواهیم همــه را به رعایت آنها
وا داریم ،ما را نژادپرســت می انگارند .نمی
دانم که آیا ســاختن یک دیوار [در سرحد
جنوبی] ایده ای شــدنی باشد ،اما می باید
مرزی داشته باشیم .آقای ”اوباما“ دروازه ها
را گشوده است .اکنون ،مردم خسته اند .آنها
به خوبی می بینند که هیچیک از دو حزب
نمی خواهد خطــر کند و انتخاب کنندگان
آمریکای التینی تبــار را برنجاند ».واهمه
های بسیاری برهم می انبارند و گلوله های
توپخانه آقای ”ترامپ“ را فراهم می آورند.
اقامتی چند روزه در ”آالباما“ کافی است تا
از سلول های تروریستی که گویا از مکزیک
به ایاالت متحده نفوذ کرده اند ،از نقب هائی
که در زیر مرز کنده اند تا تُن ها مواد مخدر
را از آنها بگذرانند ،از ارتشی بیگانه که می
تواند بــر دوازده میلیون مهاجر تکیه کند
بشــنوید با اینحال از زمان انتخاب آقای
”اوباما“ در ســال  ۲۰۰۸و انتخاب مجدد وی
در سال  ،۲۰۱۲راهبرد گزینان و زمینه یابان
جمهوریخواه به تکرار گفته اند که دلبستگی
به این مواضع از منظر انتخاباتی برای حزب
خود آنها خطرناک است و هیچ نامزدی هرگز
نخواهد توانست بدون کسب آرای چشمگیر
آمریکای التین تباران در انتخابات ریاست
جمهوری پیروز گردد و به کاخ ســفید گام
بگذارد” .اَن کولتر“ ،مقاله نویس هیاهوگری
گرفتار ترس از مهاجران ،ادعا کرده که اگر
ساختار جمعیتی ایاالت متحده در دورانی
که آقای ”جیمز کارتر“ و آقای ”والتر ماندیل“
نامزدهای مقابل ”ریــگان“ بودند ،همانند
امروز کمتر«سفید پوســت» بود” ،کارتر“
در ســال  ۱۹۸۰و ”ماندیل“ چهار سال بعد،
”ریگان“ را شکست می دادند” .کولتر“ گفته
که از بخت پیروزی آقای ”ترامپ“ اطمینان
خاطــر یافته .با اینحال چنین پیداســت
که آقای ”ترامپ“ جــز بخش همواره رو به
کاستنی از انتخاب کنندگان مرد آمریکائی
بیشابیش یک رنگ [سفید پوست] ،مخاطب
دیگری نداشته باشد .در ماه نوامبر آینده،
خانم ”کلینتون“ می توانــد نامزد اجباری
اقلیت های قومی و نژادی و ”وال استریت“،

فمینیست ها و مشــتاقان داد و ستد آزاد،
”گلدمن ساکس“ و خواستاران ”حفظ وضع
موجود“ گردد .با مأموریتی یگانه ،یک دستور
کار :بربستن راه بر آقای ”ترامپ“.
این صحنه ســه دقیقه ای آمریکا را منزجر
کرد چنانچه ائتالف پیش گفته برنده شــود،
پیوســتگی آنها دیری نخواهد پائید .زیرا
کارزار آقای ”برنی ساندرز“ هم تحلیل رفتن
و ته کشیدن اینگونه ترتیبات را نشان داده
است ،تا جائی که عناصری از گفتار وی را که
فساد نظام سیاسی آمریکا را به باد انتقاد می
گیرد اردوگاه مقابل ،و نه فقط آقای ”ترامپ“،
باز گرفته :آقای ”کروز“ به سهم خود عقیده
دارد کــه «جمهوریخواهان هــم تقریبا به
همان اندازه دموکــرات ها خرابند .در میان
آنها پُرند کسانی که با ”وال استریت“ ،البی
ها و بنگاه های کسب و کار بزرگی همخوابه
می شوند که همگی متفق ًا در مهاجرت غیر
قانونی منبع دستمزد ارزان می بینند ».وقتی
مسئله جابجائی بنگاه ها ،تجارت بین الملل،
داد و ستد آزاد در میان باشد همواره نمیتوان
میان خانم ”جی“ و یک انتخاب کننده آقای
”ساندرز“ فرقی گذاشت .یکی از کنشگران
جمهوریخواه محافظه کار به صحنه سه دقیقه
ای که او را برآشــوبیده بود اشاره کرد که با
پخش گســترده ای در”اینترنت“ بینندگان
فراوانی دارد :در این صحنه صاحب ”کاریر“
بنگاه پیمانــکار ”یونایتد تکنولوژی“ به یک
هزارو  ۴۰۰تــن کارکنانــش در ”ایندیانا
پولیس“ اعالم می داشت که بزودی کارگاه
تولیدی آنها را به مکزیک خواهد برد .او در
میان هو و جنجال شنوندگانش تصریح می
کرد :به این منظور که «بنگاه شــان رقابتی
باقی بماند و دیرپائی کســب و کارشان را
تضمین کند» .این ماجرا اینک بخشــی از
چنته کارزار انتخاباتــی آقای ”ترامپ“ هم
شده اســت .کارگران ،حتی آنهائی که به
اتحادیه های کارگری پیوســته اند گوش
بزنگ آنچه او می گوید هســتند .در این
زمینه هم چندین حربه تبلیغاتی دســت
به دست تواند شــد .از ابتدای این کارزار،
انتخاب کنندگان جمهوریخواه ترجیحاتی را
به میان کشیده اند ،سخت ناهمگون با آنچه
رؤســای جمهور پیشین ،اغلب نمایندگان،
وتأمین کنندگان پول و رایزنان حزب برتر
می دانند .از آنجا که قرار نیســت که اینان
بی تشویش خاطر یا عذاب وجدانی به تمام
آنچه هویت سیاسی حزبشــان را از سال
های دوران ”ریگان“ بدینســو برساخته و
از آنها بهره بســیاری برگرفته اند پشت پا
زنند ،بی تردید جنــگ داخلی در اردوگاه
جمهوریخواهان تازه آغاز گردیده است.
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