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اتفاقی عجیب، اما واقعی در اندونزی
انتخابات منجر به مرگ

  270 کارمند شد
خدیجه عالمه زاده

بیش از270نفــر به دلیل کار زیــاد در جریان 
انتخابات در اندونزی جان خود را از دست دادند.

10 روز پس از بزرگ تریــن انتخابات یک روزه 
جهان در اندونزی بیش از 270 کارمند انتخاباتی 
که بیشترشــان به دلیل بیماری هایی که به سبب 
خستگی مبتال شده بودند، پس از ساعت ها کار برای 
شــمارش آرا که به صورت دستی انجام می گرفت؛ 
جان خود را از دســت دادند. این خبــر را یک مقام 
رســمی اندونزی روز یکشنبه )هشتم اردیبهشت 

ماه( اعالم کرد.
در انتخابات هفدهم آوریل )28 فروردین ماه( 
اولین بار بود که کشور 260 میلیون نفری اندونزی 
انتخابات ریاســت  جمهوری خود را بــا انتخابات 
مجلس ملی و محلی ادغام کرد تــا هزینه ها را در 

کشور کاهش دهند.
تخمین زده شده است که بیش از 80 درصد از 
193 میلیون نفری که می توانستند رای دهند، در 
انتخابات شرکت کردند و در پنج صندوق به صورت 
کاغذی رای ریختند که ایــن صندوق ها در 800 
هزار  حوزه انتخاباتی، در نقاط مختلف رای  گیری، 

پراکنده  بود.
اما برگزاری یک انتخابات هشــت ســاعته در 
کشوری که از غرب به شــرق آن بیش از پنج هزار 
کیلومتر )3000 مایل( فاصله است در کنار این که 
کار پشــتیبانی بســیار عظیمی می طلبید، برای 
کارکنان این انتخابات بســیار مرگ بار محسوب 
شد؛ کارمندانی که مجبور بودند این آرا را به وسیله 

دست بشمارند.
آریو پریتو سوســنتو، ســخنگوی کمیسیون 
انتخابات عمومی اندونزی، اعالم کرد که تا شــب 
شنبه 272 کارمند انتخاباتی جان خود را از دست 
دادند که بیشترشان دچار بیماری هایی بودند که 
ناشی از خســتگی بود، در همین حال 1878 نفر 

دیگر نیز بیمار شدند.

وی در ادامه افزود که وزارت بهداشت، در روز 23 
آوریل )سوم اردیبهشت ماه( نامه ای را منتشر کرد 
که از مراکز بهداشتی و درمانی خواست که بیشترین 
مراقبــت را از کارمندان در حیــن انتخابات انجام 
دهند. در همین حال وزارت اقتصاد اندونزی در حال 
نگهداری از خانواده های آسیب دیده که اعضای آن 

جان خود را در حین انتخابات از دست دادند، است.
کمســیون عمومی انتخابات به دلیل افزایش 
شمار این مرگ  و میرها در حین انتخابات به شدت 

تحت  فشار است.
احمد موذنی معاون رئیس کمپین حزب مخالف 
ریاست جمهوری گفته اســت که انجمن عمومی 
انتخابات در مدیریت حجم کاری کارمندان مربوط به 
ستاد انتخاباتی محتاطانه عمل نکرده است و ساعت 
کاری این کارمندان بیش از ظرفیت کاری و جسمی 

آن ها بوده است.
پرابوو ســوبیانتو که بر اساس نظرسنجی های 
مستقل در شمارش اولیه آرا بازنده انتخاباتی سال 
2019 انتخاباتی اندونزی معرفی شد، از تقلب های 
گسترده انتخابات گفت و کمپین وی مدعی شد که 
مقامات با دست کاری صندوق های رای گیری به سود 
رقیبش رئیس جمهور کنونی اندونزی جوکو ویدودو 
عمل کردند، وزیر امنیت ویدودو اظهار داشت که این 

اتهامات بی اساس است.
جوکو ویدودو، رئیس جمهور کنونی این کشور از 

سال 201۴ میالدی قدرت را در دست دارد.
این در حالی است که رقیب اصلی آقای ویدودوی 
۵7 ساله که خود را انسانی از جنس مردم می خواند، 
پرابووو سوبیانتو، ژنرال پیشین ارتش است. آقای 
سوبیانتو با دیدگاه های ملی گرایانه افراطی، پیش از 
این در رقابت های سال 201۴ میالدی نیز از جوکو 

ویدودو شکست خورده بود.
آخرین نظرســنجی ها پیش از برگــزاری این 
انتخابات نیز از پیــروزی دوبارۀ جوکو ویدودو خبر 
داده  بودند؛ با این وجود با توجه به رقابت تنگاتنگ 
میان دو نامزد اصلی و ارتباط نزدیک پرابووو سوبیانتو 
با نخبگان سیاسی سنتی این کشور، احتمال رسیدن 

به نتیجه ای متفاوت نیز وجود داشت.
هر دو کاندیدای ریاست جمهوری اعالم پیروزی 
کردند اما شمارش آرا نشان می دهد که ویدودو تنها 
با اختالف 9 تا 10 درصد آرای بیشتر از رقیب خود، 

برنده انتخابات بوده است.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 پرونده صلح افغانستان اگرچه پس 
از برگزاری نشست های رو در رو میان 
طالبان و ایاالت متحــده وارد مرحله 
جدیدی از حیات خود شده، اما بروز و 
ظهور اختالف ها میان دو طرف باعث 
شده تا محقق شــدن صلح در سراسر 
خاک همسایه شرقی ایران با موانعی 
روبرو شــود و در نهایت شــاهد خلق 
بن بست مقطعی در این پرونده هستیم. 
واقعیت این اســت که ایاالت متحده 
با گذشــت نزدیک به 18 سال از ورود 
نظامی خود به افغانستان، آنگونه که 
انتظار می رفت نتوانسته اوضاع میدانی 
را به نفع خود رقم بزند اما در مورد محور 
سیاســی مولفه هایی وجود دارد که 
نشان می دهد واشنگتن با طرح ریزی 
ســناریوی »تکثیر احزاب« توانست 
دولت وحــدت ملی افغانســتان را به 
نفع خود وارد ارگ کنــد. اگر کمی به 
عقب برگردیم و الیه های خاکستری 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
201۴ را کالبدشکافی کنیم به وضوح 
می بینیم کــه در آن زمان جان کری 
)وزیر خارجه وقت آمریکا( با طرح یک 
راهبرد سیاسی مشخص و ابالغ آن به 
سفارت آمریکا در کابل به دنبال تعدد 
احزاب سیاسی در آســتانه انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور بود تا از این 
طریق در وهله اول بتواند مانع از قدرت 
گرفتن احزاب جهادی )متشــکل از 
جریان های سیاسی و قومی افغانستان 
که در جهاد علیه شــوروی مشارکت 
داشتند( شــود و در بخش دوم دولت 
وحدت ملی افغانستان را به دو بخش 
سیاست گذاری و اجرایی تقسیم کند. 
طبیعی است که تقســیم دولت به دو 

بخش مذکور به خوبی می توانست از به 
وجود آمدن افغانستان واحد جلوگیری 
کند و این به معنای چند شاخه شدن 
سیاست ایاالت متحده در کابل تلقی 

می شد.
بدون تردید راهبرد دولت اوباما در 
افغانستان با راهبرد فعلی دولت ترامپ، 
نه تنها از منظر شکلی بسیار متفاوت 
اســت؛ بلکه از حیث ماهوی هم میان 
استراتژی دو دولت در مورد افغانستان 
تفاوت های بسیار فاحش وجود دارد. به 
عنوان مثال دولت اوباما بر حضور تمام 
قد نیروهای نظامی خود در افغانستان 
تأکید داشــت امــا جمهوریخواهان 
حاکم بر کاخ سفید معتقدند که تعداد 
نیروهای نظامی ایــاالت متحده در 
افغانستان باید کاهش یابد و ازاین رو 
شاهد ابالغ استراتژی جدید ترامپ در 
جنوب آسیا بودیم. این تفاوت ها تنها به 
اینجا ختم نمی شود بلکه در کوچکترین 
مسائل نظامی هم می توان این روند را به 
چشم نظاره گر بود. در دولت اوباما بخش 
اعظمی از حمالت که علیه طالبان یا 
ســایر گروه های بنیادگرای رادیکال 
صورت می گرفت، غالباً با اســتفاده از 
هواپیماهای بدون سرنشین عملیاتی 
می شد، اما در دولت ترامپ تمرکز بر 
رصد اوضاع و درنهایت اقدام های تیمی 

و زمینی است. 
این تفاوت دیدگاه و عملکرد تنها 
در مســائل میدانی و نظامی خالصه 
نمی شود بلکه در مورد اوضاع و احوال 
سیاسی هم نمونه ها و مصادیق زیادی 
وجود دارد که نشان می دهد عملکرد و 
دورنمای دولت اوباما و ترامپ در حوزه 
روابط دو جانبه و استراتژی منطقه ای 
)جنوب آسیا( با یکدیگر متفاوت است. 
تا جایی که دولت اوبامــا در این حوزه 

پاکســتان را تا حد زیــادی در بازی و 
معادله های منطقــه ای خود دخیل 
می کرد، امــا ترامپ نــه تنها آخرین 
کمک مالی 300 میلیون دالری خود 
به پاکستان را قطع کرد بلکه در روند 
مذاکره با طالبان هم شراکت اسالم آباد 
در این پرونده را به حداقل رساند. این 
بدان معناســت که جمهوریخواهان 
هم در فضای تئوریک و هم در مقیاس 
عملیاتی، نســخه ای کاماًل متفاوت از 
دموکرات ها برای افغانســتان تجویز 

کرده اند. 
طالبان محور کنشگری 
سیاسی -  امنیتی آمریکا       

یکــی از دالیلــی کــه می تواند 
تفاوت میان سیاســت دموکرات ها 
و جمهوریخواهان در مــورد پرونده 
افغانستان را به اثبات برساند، سنجش 
مدل رویارویی دولت اوباما و ترامپ با 
طالبان است. اوباما و تیم او معتقد بودند 
که مذاکره با طالبان زمانی میسر خواهد 
بود که این جریان بومی افغانستان تا 
حد زیادی تضعیف و درنهایت مجبور 
به نشســتن پای میز مذاکره شود؛ اما 
در دولت ترامپ ایــن روند به گونه ای 
دیگر تعریف شده است. باید بپذیریم 
که رویکرد ترامپ در عرصه سیاســی 
با انواع و اقســام مدل های اقتصادی 
آمیخته شده و این موضوع ریشه در نگاه 
اقتصادی او دارد. ترامپ در بسیاری از 
موارد )خصوصاً پرونده سوریه( معتقد 
به »تجاری ســازی امنیت« است،  اما 
روی دیگر ســکه او را تیترهای بزرگ 
رسانه ای تشــکیل می دهد! به عنوان 
نمونه در پرونده کره شمالی و بر اساس 
داده های رسانه ای موجود و همچنین به 
استناد نقل قول هایی که از نزدیکان وی 
در مطبوعات آمریکا منتشر شده، اولین 

موضوعی که بیش از همه چیز برای او 
مهم بود »انتشار عکس دست دادن و 
اولین مواجهه ترامپ و کیم جونگ اون« 
بوده است. این بدان معناست که ترامپ 
عالقه شدیدی به تابوشکنی دارد و در 
صدد آن است تا به دنیا و رقبای داخلی 
خود اعالم کند آنچه که از نظر شــما 

امکانپذیر نبود، توسط من انجام شد!
همین ســناریو را در مورد برجام و 
کاًل پرونده ایران شاهد بوده و خواهیم 
بود. در مــورد مذاکره بــا طالبان هم 
چنین روندی در حال پیگیری است. 
ترامپ شــخصاً زلمی خلیلزاد )سفیر 
اسبق آمریکا در افغانستان و بیست و 
ششمین نماینده و سفیر ایاالت متحده 
در سازمان ملل( را به عنوان فرستاده 
ویژه خود در پرونده صلح افغانســتان 
منصوب کرد و دقیقاً به دنبال آن است 
تا به هر صورتی که شده یک توافق )ولو 
نصفه و نیمه( با طالبان به امضا برساند 
اما مســتندات موجود نشان می دهد 
که تحقق صلح در افغانســتان بسیار 
پیچیده تر از آن است که بتوان عملیاتی 
شدن آن را در کوتاه مدت و میان مدت 
میسر دانست. در مقابل طالبان هم با 

تمام قدرت )اعم از سیاسی و میدانی( 
به دنبال آن است که نخست نظامیان 
ایاالت متحده خاک افغانستان را ترک 
کنند و در مرحله دوم سالح های خود را 
زمین بگذارند تا آتش بس سراسری در 

افغانستان برقرار شود.
هشدار سرخ برای 

همسایه های افغانستان!
این روند در وضعیت فعلی و پس از 
برگزاری آخریــن دور از مذاکره میان 
طالبان و آمریکایی هــا در دوحه قطر 
تا حد زیادی با بن بست های خارجی 
و داخلی روبرو شــده اســت؛ چراکه 
طالبان دولت وحدت ملی افغانستان 
را فاقد مشروعیت می داند و از این منظر 
عملیات های انفرادی و گروهی طالبان 
علیه نیروها و مواضع دولت افغانستان 
همچنان با قدرت تمــام ادامه دارد. تا 
جایی که اخیــراً »ذبیح اهلل مجاهد«، 
سخنگوی طالبان، طی بیانیه ای از آغاز 
دور جدید سلسله عملیات های بهاری 
با عنوان »عملیات الفتح«   در سراسر 
خاک افغانستان و علیه نیروهای دولت 
وحدت ملی افغانستان و ایاالت متحده 
خبر داده که نشان از مه آلود بودن آینده 

مذاکرات صلح دارد.
اما آنچه که در وضعیت فعلی تعجب 
بسیاری از محافل، شخصیت ها و حتی 
مقامات سیاسی و امنیتی را برانگیخته 
اســت، اظهارات اخیر وزیــر خارجه 
ایاالت متحده در مورد کاهش تعداد 
دیپلمات های آمریکا در افغانســتان 
است! ممکن اســت این اظهارات در 
نمای شکلی کم  اهمیت یا بی اهمیت 
باشد، اما چند نکته بسیار مهم در بطن 

این راهبرد وجود دارد:
1-هم اکنون تعداد دیپلمات های 
موجود در ســفارت آمریکا واقع در 
کابل حدود 1۵00 نفر است که این 
تعداد نشان از اهمیت افغانستان برای 
ایاالت متحده در عرصه منطقه ای و 
بین المللی دارد. از اینرو کاهش این 
مقدار دیپلمات و تقلیل آن به نصف، 
نشان از چرخش سیاســت ایاالت 

متحده در پرونده افغانستان دارد.
2- بر اساس مستندات و اظهارات 
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا، 
سیاســت دولت ترامــپ از جنگ با 
تروریسم به رقابت با قدرت های بزرگ 
)نظیر چیــن و روســیه( تغییر یافته 
اســت. این بدان معناست که بخش 
اعظمی از دیپلمات  هــای مذکور به 
چین یا روســیه اعزام خواهند شد که 
محورهایی مانند اقتصــاد، امنیت و 
روابط تجاری در دســتور کار آنها قرار 
خواهد گرفت. ضمــن آنکه ترامپ در 
آســتانه انتخابات ریاست جمهوری 
2020 به یــک بزرگنمایی جدید در 
سیاســت خارجی خود نیاز دارد؛ ولو 

آنکه نتیجه اش در کوتاه مدت مثبت 
و ثابت نباشد.

3- تقلیــل دیپلمات های آمریکا 
در کابل بــدون تردید بــر مذاکرات 
صلح و مســائل امنیتی افغانستان و 
جنوب آسیا تاثیر مســتقیم خواهد 
گذاشــت و این روند می تواند امنیت 
منطقه را دستخوش تغییر کند. یکی 
از احتماالت خیزش و تقویت داعش 
افغانستان )والیت خراسان( و سرایت 
آن به تاجیکســتان، چین، روسیه و 
بسیاری از جمهوری های جدا شده از 
شوروی سابق است. تا جایی که اخیراً 
سلسله عملیات های انتحاری داعش 
در سریالنکا هم به خوبی نشان می دهد 
که این تشکیالت تروریستی توانسته 
در جنوب آسیا و محیط اقیانوس هند 
رخنه یا حداقل اقــدام به عضوگیری 

کند. 
۴- کم شــدن دیپلمات  می تواند 
تاحــدودی بــر تقویــت طالبان و 
بایکوت مذاکرات صلــح دامن بزند. 
هم اکنــون که نیروهــای نظامی و 
دیپلمات های آمریکا در افغانستان 
تا به این حد حضــور دارند،  طالبان 
دســت از عملیات های گاه و بیگاه 
برنمــی دارد؛ حال تصــور کنید که 
این حجم کاهش پیدا کند! خروجی 
آن کاماًل مشخص است، بی ثباتی و 
تشدید بهم ریختگی در افغانستان 
که بدون شک ایجاد فضای مناسب 
برای زیســتن و به وجود آمدن سایر 
جریان هــای تروریســتی را فراهم 

خواهد کرد.
به هر ترتیب مجمــوع مولفه های 
میدانی و سیاســی نشان می دهد که 
باید شاهد تشــدید منازعه سیاسی 
میان آمریکا با روسیه و چین از حیث 
سیاســی و اقتصادی باشیم و از سوی 
دیگر روندهای جاری در افغانســتان 
)سیاسی و میدانی( نشان از افق روشن 
و باثبات ندارد؛ بلکه هر لحظه نه تنها 
احتمال واژگون شدن مذاکرات صلح 
وجــود دارد، بلکه تبعــات امنیتی و 
میدانی آن هم غیر قابل سنجش است.  

گزارش »توسعه ایرانی« از دالیل کاهش بی سابقه تعداد دیپلمات های آمریکا در افغانستان؛

خروج از کابل به مقصد پکن و مسکو
کاهش یکباره تعداد 

دیپلمات های ایاالت متحده 
در افغانستان به نوعی به 

تقابل واشنگتن با روسیه 
و چین بر می گردد، اما باید 
متوجه بود که این روند به 
راحتی می تواند بر پرونده 

صلح افغانستان تاثیر 
بگذارد که اتفاقاً تقویت 

طالبان از حیث سیاسی و 
میدانی را محقق می کند   

باید بپذیریم که رویکرد 
ترامپ در عرصه سیاسی 

با انواع مدل های اقتصادی 
آمیخته شده که در پرونده 

سوریه به صورت کامل آن را 
مشاهده کردیم. از این منظر 
کاهش تعداد دیپلمات های 

ایاالت متحده در افغانستان 
تا حد زیادی متاثر از همین 

روند خواهد بود 

سینا سبزیان

هیالری کلینتون، پیش از انتخابات 2020 
ریاست جمهوری آمریکا، در ادامه یادداشتی 
که  هفتــه گذشــته در ســرمقاله روزنامه 
واشنگتن پست نوشت،  به نامزدهای دموکرات 
هشدار داد که مراقب انواع مداخالت در روند 

انتخابات پیش رو باشند.
کلینتون در جریان مراسمی با عنوان »یک 
بعد از ظهر با کلینتون ها« که روز شنبه عصر 
)هفتم اردیبهشت ماه( در واشنگتن دی سی 
برگزار شــد، گفت: همه می دانیم که با توجه 
به گــزارش مولر در مــورد دخالت نظام مند 
و همه گیر در انتخابات گذشــته، دخالت ها 

ادامه دارد.
وی افزود: همــه می دانیم که این موضوع 
اتفاق افتاده و قرار است باز هم اتفاق بیافتد. 

کلینتون، نامزد انتخاباتی سال 2016 آمریکا 
به کاندیداهای سال 2020 هشدار داد که با 

چشمان باز پیش بروند.
وی افزود: شاید شما از ته قلبتان کار کنید، 
شاید شما کاندیدای برتر باشید، اما همچنان 
عواملی وجــود دارند که ممکن اســت یک 

انتخابات قانونمند را زیر سوال ببرند.
کلینتون همچنین در مورد اینکه چطور 
روسیه در روند انتخابات مداخله کرد،  نظر داد 
و اشکال آن را به صورت مداخله در شبکه های 
اجتماعــی به عنــوان اصلی ترین شــیوه و 
نیز تقلب هــای عمیق ربات هــا و ترول های 

اینترنتی بر شمرد.
وی با بیــان اینکه مــردم نمی دانند این 
مداخالت چه تأثیر عمیقی در انتخابات سال 
2016 داشت گفت: من نمی دانم که چطور 

باید با این عوامل جنگید.

پیش تر، جرد کوشــنر، داماد ترامپ، در 
جریان یک سخنرانی عمومی ضمن پذیرفتن 
مداخله روس ها در روند انتخابات سال 2016، 
آن را کم اهمیت دانســت و گفت که اعتبار 
پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات صرفاً 

به دلیل کمپین انتخاباتی وی است.
وی گفته بود که با نگاه به آنچه که روسیه 
در انتخابات انجام داد، می دانیم که تبلیغات 
در شــبکه اجتماعی فیس بوک را خریداری 
کرد تا با استفاده از آن برای ایجاد بذر اختالف 
تالش کند و در این مسیر موفق شد که بسیار 

وحشتناک است.
کوشــنر البته عنــوان کرد کــه از نظر 
من تحقیقــات رابرت مولر در ایــن زمینه و 
گمانه زنی هایی که در طول دو سال گذشته 
شــکل گرفت،  تأثیر بســیار ناگوارتری را بر 
دموکراســی کشــور اعمال کرد و ما به چند 

تبلیغ فیس بوک چسبیده ایم.
این ادعاهای کوشــنر البته از سوی اکثر 
رســانه های آمریکایی و جهان به اســتهزا 
گرفته شد و کسی برای حرف های وی ارزشی 

قائل نشد.
در تحقیقــات ۴00 صفحــه ای رابــرت 

مولــر ارتبــاط احتمالی کمپیــن ترامپ با 
روســیه در انتخابات 2016 عنوان شده بود. 
در گزارش آمده اســت که عواملی از جانب 
روسیه در تالش بودند به دونالد ترامپ برای 
شکست دادن هیالری کلینتون در انتخابات 

ریاست جمهوری 2016 کمک کنند.

هشدار هیالری کلینتون به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؛

مراقب دخالت روس ها باشید

خبر

 شماره   229   /                      دوشنبه  9    اردیبهشت   1398  /   23 شعبان 1440  /   29   آوریل   2019


