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ما و تجربه های جامعۀ هند

ــــــــــسرمقاله

افغانستان و رقابت های
جهانی و منطقه ای
حفیظ اهلل ذکی

سفر نخست وزیر هند به افغانســتان و به دنبال آن سفر رییس
ستاد ارتش پاکستان به کابل از چند جهت حایز اهمیت می باشد:
 -1هند و پاکســتان از زمان استقالل تا کنون روابط تنش آلود و
همراه با جنگ های نظامی و تبلیغاتی با همدیگر داشته است .این
دو کشور تا حاال ســه جنگ رویاروی را پشت سر گذاشته و هم
اکنون بر سر حاکمیت بر بخش های از سرزمین کشمیر با همدیگر
اختالف دارند.
 -2هند و پاکســتان هردو دارای سالح اتمی می باشند و از لحاظ
تســلیحاتی و نظامی و باال بردن قدرت نظامی سخت بایکدیگر
رقابت دارند.
 -3هردو کشــور تالش می کنند تا حمایت هــای اقتصادی و
سیاسی کشورهای قدرتمند دنیا را به سوی خود جلب کنند و می
کوشند ساحه نفوذ سیاســی و اقتصادی شان را در سطح منطقه
گسترش دهند.
 -4کشــور هند با این کــه به لحاظ جغرافیایــی دورتر از خاک
افغانســتان قرار دارد؛ اما روابط افغانستان با این کشورهمواره با
حسن نیت همراه بوده است .هند در دوره طالبان از جبهه مخالف
طالبان حمایت کرد و در دوره بازســازی بیشترین کمک ها را در
سطح منطقه به افغانســتان اختصاص داده است .از اینرو مردم
افغانستان هند را دوست تاریخی و قابل اعتماد شان می دانند.
 -5برعکس ،روابط افغانســتان با پاکستان همواره با فراز و فرود
همــراه بوده و گه گاه تا ســرحد جنگ نظامی هــم پیش رفته
است .پاکستان گرچند در زمان اشــغال افغانستان ،از مردم این
کشــور در برابر تجاوز حمایت کرد؛ اما با حمایت از گروه طالبان،
در برابر خواســت مردم قرار گرفت .اختالفات مرزی و سیاست
های راهبردی پاکســتان در قبال افغانستان ،روند نزدیک سازی
خواست های دو کشور را با چالش فراوان مواجه کرده است.
در فاز جدید سیاسی ،اگرچه پاکستان به ایتالف بین المللی مبارزه
با تروریسم پیوست؛ اما همیشه از سوی افغانستان و سایر کشورها
به سیاست های دوگانه در قبال تروریسم متهم بوده است.
 -6نخســت وزیر هند به افغانستان آمد ،تا ســاختمان جدید
پارلمان کشــور را که با کمک های هند ساخته شده ،افتتاح کند.
اما فرمانده ارتش پاکســتان در حالی به افغانستان آمد که روند
مذاکرات صلح متوقف شــده و نا امنی و جنگ در افغانستان به
اوجش رسیده اســت .از اینرو این دو سفر بنابر قضاوت عمومی
در دو فضای متفاوت صورت گرفتــه و به این دلیل با داوری ها و
واکنش های متفاوتی نیز مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر :افغانستان بیش از هر زمان دیگر در حالت بحرانی
و خطرناک قرار دارد .ظهــور گروه های افراطی و جنگجو با نامها
و عناوین مختلف و وضعیت خطرنــاک و ناآرام مناطق جنوبی و
شمالی ،نشانه حالت تهدید آمیز و به شدت غیر نورمال کشور از
لحاظ امنیتی می باشد.
مبارزه جهانی علیه داعش در کشــورهای سوریه و عراق و توافق
کشــورهای بزرگ و ذیدخل در قضایای دو کشور در مورد ختم
جنگ ،زنگ خطر حضور نیرومند داعش در افغانســتان را به صدا
در می آورد.
رقابت آشــکار آمریکا و روســیه در منطقه ،این گمانه را قوی تر
می سازد که ممکن اســت با فروکش کردن جنگ ها در سوریه و
عراق ،باردگرافغانستان به میدان جنگ نیابتی قدرت های بزرگ
با حمایت ،همدستی و همکاری کشورهای منطقه بدل شود .ظهور
داعش در افغانســتان با اهداف فرامرزی که بیشــتر کشورهای
آسیای میانه و احتماال ایران را مورد توجه قرار می دهد ،در آینده
امکان دارد به شــکل گیری ایتالف های جدید منطقوی در محور
داعش و ضدیت با داعش بینجامد.
در چنین وضعیتی ســؤال این اســت که آیا دولت افغانســتان
قادر است تا خود را از آســیب های اختالفات و رقابت های هند
و پاکســتان به دور نگه دارد؟ آیا حکومت مــی تواند از طریق
دیپلماسی کارآ و فعال ،مســیر جنگ را از جغرافیای افغانستان
تغییر دهد؟ آیا افغانستان می تواند خود را از گرداب رقابت های
سیاســی روسیه و آمریکا در امان نگه داشــته و مناسبات نیک
خود را با هردو کشور دوام دهد؟ پاسخ به این پرسش ها در واقع
تعیین کننده آینده سیاســی کشور و رقم زننده سرنوشت مردم
آن خواهد بود.

ساختمان جدید پارلمان کشور ،توسط یکی
اقتصادی منطقه،
از قدرت های سیاســی و
ِ
یعنی هند ساخته شده اســت .روز جمعه
چهارم جدی آقای «نارندرا مودی» نخست
وزیر هند به افغانستان سفر کرد و یک جا با
مقام های حکومتی ،این ساختمان را افتتاح
کرد .حکومت تدابیر ویژۀ را جهت استقبال
از آقای مــودی اتخاذ کرده بــود و روحیۀ
نمایندگان پارلمان ،سیاست مداران شرکت
کننده در جلسه و افکار عمومی قابل تأمل
می نمود .موقع برگشتن« ،مقام» های کشور
آقای مودی را تا فرودگاه همراهی کرده و تا
زمان که هواپیمایی حامل شان پرواز نکردند،
صبر کرده و با وی خدا حافظی کردند .بدین
ترتیب اگر نتوانیــم بگوییم که مودی تنها
مقام سیاسی خارجی است که این گونه مورد
«استقبال» و تشویق قرار گرفت ،به راحتی
می توان گفــت که یکی از معدود مقام های
سیاسی خارجی است که در تاریخ سیاسی
کشــور این گونه مورد اســتقبال سیاست
مداران و به صورت عموم افکار عمومی کشور
قرار می گیرد.
هند کنونی یکی از قدرت های مهم و مطرح
منطقه ای می باشد .به لحاظ نظامی به سالح
اتمی دســت یافته ،به لحــاظ اقتصادی به
یکی از قطب هــای اقتصادی جهان تبدیل
شــده و به لحاظ فرهنگی نیز دست باالیی
دارد .این کشــور نامزد عضویت دایمی در
«شورایی امنیت» سازمان ملل متحد است و
ایاالت متحدۀ آمریکا درپی این است تا وارد
گفت و گو شده و همکاری های راهبردی را
داشته باشد .هند به عوض این که تروریزم
و نیروهایی برانــداز و بی ثبات کننده را به
کشــورهایی منطقه به ویژه به افغانستان
صادر کند ،در دولت ســازی و تقویت آن،
بازسازی و نوســازی و توانمند سازی مردم
کشور نقش سازنده گرفته است .سرک قیر
ریزی کرده ،ساختمان پارلمان را ساخته ،بند
ســلما را اعمار کرده و به صدها دانشجویی
افغان زمینۀ تحصیالت عالی را میسر کرده

عبدالرحمن فهیمی

است .بنابراین« ،چهره و وجهۀ سیاسی» هند
در سطح منطقه مطلوب و قابل پسند برای
همه بوده و مــی تواند به عنوان یک «الگو»
برای همۀ کشورهای توسعه نیافته و در حال
گذار به ویژه افغانستان تلقی گردد.
حاال پرسش که مطرح می گردد این است که:
علل و عوامل رشد و ظهور هند به عنوان یک
قدرت منطقه ای چیست؟ به عبارت دیگر،
هندی هــا چه رویکردی را روی دســت و
درپیش گرفتند تا به این جایگاه مهم سیاسی
و اقتصادی دست یافتند؟
بافت اجتماعــی ناهمگن و متکثر و رویکرد
تکثرگرایانه
تــا به حال دو نوع رویکــرد و جهت گیری
سیاســی در جامعه هایی با بافت اجتماعی
ُ
ناهمگن و متکثر تجربه شده است .نخست
این که یکی از گروه هایی قومی که احتماال
از جمعیت زیادتر برخوردار است ،با در دست
گرفتن قدرت سیاسی ،دست به حذف خرده
هویت هایی سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی
زده ،در زمینۀ دیــن و مذهب ،زبان و آداب
و رســم هایی اجتماعــی محدودیت هایی

جدی زنجیر مانند را وضع کرده و از قدرت
سیاسی حذف کرده اســت .این رویکرد
نتیجۀ ملموس نداده و ثبات ســوز ارزیابی
شده است .زیرا خرده هویت ها در واکنش
به رویکرد حذف و اعمال محدودیت دست
به مخالفت با قدرت سیاســی زده و دورنما
و چشم انداز کشورها با تهدیدها و خطرات
مواجه شده اســت .و اما دوم ،گروه هایی
قومی که ممکن است حضور یکی از آن ها
در قدرت سیاسی ملموس و عینی تر باشد،
رویکردی پذیرش و تکثر را روی دســت
گرفته اند .پذیرفته انــد که در این جامعه
گروه هایی مختلف و هویت هایی سیاسی
متعدد حضور دارد و تنها راه دولت ســازی
و شکل دهی هویت کالن سیاسی ،پذیرش
همه و تالش همه خواهد بود .در این صورت
همۀ مجموعه هایی قومی خودشــان را در
درون قدرت و سیاســت حس کرده و این
احســاس را ندارند که از روند حذف می
شوند ،بلکه این احساس را دارند که همه با
همکاری و با اتکا به همدیگر ،آیندۀ جامعه و
کشورشان را تضمین می کنند.

برای همه پیداست ،جامعۀ هند
آن گونه که ِ
متشــکل از گروه هایی قومی متعدد است.
گروه هایی قومی با فرهنگ هایی متفاوت
جامعۀ هند را شکل می دهند .گروه هایی
قومی و اجتماعی کــه دین ،زبان و آداب و
رســم هایی اجتماعی متفاوت از همدیگر
دارند ،اما تنوع ،تعدد و ناهمگنی را پذیرفته
اند .این واقعیت را کــه همۀ ما از نژادها و
دین هایی مختلف اما از هندوستان هستیم
و باید جهت تضمیــن آیندۀ مان همکاری
کنیم .برآیند این تفکر و رویکرد این است
که به لحاظ درجه بندی و سطح بندی هند
در سطح آسیا کشــور دموکراتیک است.
به آن اندازه که دموکراســی با مؤلفه ها و
عناصرش در جامعۀ هند نهادینه شــده و
به مثابه نهال مثمر ریشه دوانده است ،در
دیگر کشــورهایی منطقه نهادینه و بارور
نشده است.
دارای وجهه
و
قدرتمند
کنونی
هند
بنابراین،
ِ
و جایگاه سیاســی ـ اقتصادی ،محصول،
معلــول و نتیجۀ جهت گیــری و رویکرد
سیاسی است که ســال ها قبل هندی ها

استرالیا دیگر جایی برای رفتن نیست
حسین بهمن
همزمان با نزدیک شدن سال نو میالدی و جشن
کریسمس یکبار دیگر مسئله ترس سرازیر شدن
پناهجویان به استرالیا خواب را از چشمان مقامات
این کشور ربوده اســت .حکومت استرالیا اعالم
کرده است که قاچاقبران انسان تالش میکنند که
با استفاده از شیوه های گوناگون جان پناهجویان
را به خطر انداخته وانان را به بهانه اینکه مســیر
اســترالیا در ایام رخصتی کریسمس باز خواهد
بود به اســترالیا انتقال دهند .جنرال اندروباترل
فرمانده عملیات حفاظت از مرزهای اســترالیا
هشدار داده اســت که نیروهای بحری استرالیا
جدی تر از هرزمان دیگر از مرزهای استرالیا در
ایام رخصتی کریسمیس نیز حفاظت خواهد کرد و
هیچ رخصتی برای مسئوولین عملیات حفاظت از
مرزهای استرالیا در ایام جشن کریسمس در کار
نخواهد بود .جنرال اندروباترل فرمانده عملیات
حفاظت از مرزهای اســترالیا میگوید که تشدید
پالیسی سختگیرانه اســترالیا علیه قاچاقبران
انسان انان را وادار ساخته است تا به شیوه های
گوناگون متوصل شده وسعی کنند پناهجویان را

 کارتون روز

فریب دهنــد .اندروباترل گفت ما اگاهی
یافته ایم که قاچاقبران انســان اکنون
سعی میکنند به پناهجویان بگویند که راه
های استرالیا در ایام رخصتی کریسمیس
باز خواهد بود تا بدین شیوه بتوانند یکبار
دیگرپناهجویان به صورت غیرقانونی به
استرالیا انتقال دهند .وی هشدار داد که
نیروهای بحری استرالیا به صورت بیست
وچهار ساعته مصروف حفاظت از مرزهای
ابی استرالیا خواهد و هیچ وقفه ی در کار
دست اندرکاران برنامه عملیات حفاظت
ازمرزهای استرالیا بوجود نخواهد امد.
اقای باترل گفت که هرکشــتی که تالش
کند بــه صورت غیرقانونــی وارد ابهای
استرالیا در اســرع وقت متوقف و دوباره
به کشــوری برگردانده خواهــد که از
انجا عازم اســترالیا شــده بودند .وی از
پناهجویان خواست که فریب قاچاقبران
انسان را نخورند و بیهوده پولهای شانرا به
قاچاقبران انسان نپردازند.
در حالیکه حکومت اســترالیا دوسالگی
برنامه عملیات حفاظــت از مرزهای این
کشــور را تجلیل میکنند مقامات درین
کشــور گفته اند که از اغاز این برنامه تا
اکنون دســتکم بیست کشــتی با 685
سرنشین که تالش داشــتند به صورت
غیرقانونی وارد استرالیا ازسوی نیروهای
بحری این کشور متوقف و دوباره به کشور

باز گردانده شــده اند کــه از انجا عازم
استرالیا شده بودند.
اقای باترل افزود کشتیهای که طی دوسال
گذشته از اســترالیا باز گردانده شده اند
کاهش قابل مالحظه نسبت به سال اخیر
حکومت جولیا گیالد وکوین راد نشــان
میدهد که در ان سال دستکم  400کشتی
با  26500پناهجو وارد اســترالیا شدند.
به اســاس گزارش مســئوولین عملیات
حفاظت از مرزهای استرالیا پناهجویان که
در کمپهای نارو و مانوس هســتند نیز به
ندرت شرایط پناهنده گی را دارا میباشند
که این مسئله نشان میدهد پناهجویانی
که قاچاق به اســترالیا امــده اند مهاجر
واقعی نبوده بلکه کسانی بوده اند که در
اثر تبلیغات قاچاقبران انسان خواسته اند
برای شان کشوری جدیدی انتخاب کنند.
برنامه عملیــات حفاظــت از مرزهای
اســترالیا درست دوســال قبل در ماه
دیسمبر سال  2013میالدی به ابتکار تونی
ابوت نخســت وزیر وقت استرالیا اساس
گذاری شد .هرچند تونی ابوت نتوانست
با عملکردهایش قناعت مردم استرالیا را
فراهم کند و دوسال مانده به پایان کارش
از سمت نخســت وزیری استرالیا برکنار
شد اما برنامه های که وی برای جلوگیری
از ورود پناهجویان به استرالیا روی دست
گرفته بود همچینان پا برجاست .مالکوم

ترنبل که اکنــون به جای اقــای ابوت
حکومت اســترالیا را رهبری میکند در
اغازین روزهای کاری اش ضمن ستایش
از کارکردهای اقای ابوت برای جلوگیری
از ورود پناهجویان غیرقانونی به استرالیا
گفت که قاطعانه از برنامه های اقای ابوت
درین راستا حمایت خواهد کرد.
مســئله مهاجرتهای غیرقانونی که طی
ســالهای اخیر به چالش جــدی برای
حکومات اســترالیا تبدیل شده بود در
زمان حکومت دوساله تونی ابوت به کلی
حل شــد .اکنون دوسال میشود که هیچ
کشــتی حامل پناهجویــان غیر قانونی
نتوانسته است که موفقانه وارد استرالیا
شود .مردم استرالیا اکنون افتخار میکنند
که طی دوسال گذشته هیچ پناهجویی در
مسیر این کشور جانش را از دست نداده
اند .این در حالیســت که از ســال 2000
میالدی تا اواخر سال  2013میالدی حدود
پانزده صد پناهجو در مســیر اســترالیا
جانهایشانرا از دست داده بودند.
در همین حــال پیتر داتن وزیر مهاجرت
وسرحدات استرالیا نیز گفته است اینکه
طی دوسال گذشــته هیچ پناهجویی در
مسیر اســترالیا جانش را از دست نداده
اســت ،نقطه عطفــی در برنامه عملیات
حفاظت از مرزهای استرالیاســت .اقای
داتن گفت که این برنامــه به قوت خود
باقیست و حکومت استرالیا مصمم است
که این برنامه بــه بهترین وجه ان ادامه
دهد .پیتر داتن وزیر مهاجرت وسرحدات
استرالیا که در مورد دوســالگی برنامه
عملیات حفاظت ازمرزهای اســترالیا به
پارلمان این کشور معلومات میداد افزود
که عملیات حفاظت از مرزهای اســترالیا
یک پالیسی سختگیرانه علیه قاچاقبران
انســان و پناهجویان غیرقانونی است که
هرگز تغییر نخواهد کرد زیرا این پالیسی
باعث شــده اســت تا دیگر پناهجویان
در مسیر اســترالیا جانهایشانرا از دست

اتخاذ کرده و بر اســاس آن پیشرفته اند.
در جامعۀ که صدها گروه قومی زندگی می
کند ،اما هیچ جدال سیاسی به چشم نمی
خورد و ثبات سیاسی هند از دورنما و چشم
انداز روشــن برخوردار است .این وضعیت
محصول همدیگر پذیــری و تکثرگرایی
هندی هاست.
حکومت و سیاست مداران کشور ،برخالف
حکومت و سیاست مداران هندی ،بر اساس
رویکــرد حذف خرده هویــت های قومی
ـ سیاســی گام نهاده و پیش رفته اند .به
عوض این که بافت ناهمگــن اجتماعی و
متکثر را پذیرفته و به دورنما و چشم انداز
افغانستان بیاندیشند ،بر اساس نگرش ها و
رویکردهایی قوم مدارانه گام نهاده و پیش
رفته اند و به عوض منافع کشور منافع یک
بخش مهم بوده است.
اکنون نیز ما در حالی از هند به نیکویی یاد
می کنیم ،خدمات ارزنده و رویکرد درست
آن کشور را تحسین می کنیم و برای نخست
وزیر آقای مودی کف مــی زنیم ،که خود
همچنان درگیر و اسیر جدال های قومی ـ
سیاسی هستیم .تفکر بسته و محدود قوم
و قبیله مبنای رفتار سیاسی ماست ،منافع
قومی و فروملی مهم اســت و تمام نگرانی
دســتاوردهای قومی می باشد .این نگرش
به پیمانۀ قدرتمند است که حاضر می شویم
برای اش از همۀ ارزش های سیاسی بگذریم
و حتی بقا و موجودیت سیاســی و شکل
کنونی کشور را تهدید نماییم.
به هرصورت در نتیجه و پایان باید گفت که
ما هم می توانیم مانند هند به نابسامانی ها
و چالش ها فایق آییم ،ثبات سیاسی را به
ارمغان آریم ،قدرت فرهنگی کسب کنیم و
به یکی از بازیگران فعال اقتصادی تبدیل
شویم .راه دســت یابی به وضعیت ترسیم
شــده همان راهی اســت که هند و دیگر
کشورهای توســعه یافته و باثبات پیموده
اند؛ پذیرش دیگــران و گزینش رویکرد
تکثرگرایانه.
ندهند .وی تاکید کرد که اکنون که پس
از دوســال ما موفق شده ایم دروازه های
اســترالیا را بروی پناهجویان غیرقانونی
مســدود کنیــم ،در واقع مــا مصروف
قانونمند ســازی مسئله هســتیم که از
دوران حکومت پنج ساله حزب کارگر به
میراث برده ایم،مسئله ی  30000مهاجری
که توانســتند به صورت غیر قانونی وارد
استرالیا شوند .اقای داتن همچنین گفت
که در زمان رهبری حزب کارگر دستکم
 17مرکزجدید برای نگهداری پناهجویان
ایجاد شــد در حالیکه ما  13تای ان را
تا اکنون مســدود کرده ایم .قبل از اغاز
عملیــات حفاظت از مرزهای اســترالیا
حدود  9000پناهجو در کمپ های استرالیا
نگهداری میشــدند در حالیکه ما اکنون
این امار را فقــط به  900نفر کاهش داده
ایم .به گفته وی حکومت اســترالیا در
خواســت پناهنده گی  1732پناهجو را
نهایی کرده که حدود هشتاد درصد ان رد
شده است که این مسئله نشان میدهد که
بسیاری از پناهجویانی که پولهای هنگفت
را به قاچاقبران انسان پرداخته بودند تا
به اســترالیا بیایند مستحق پناهنده گی
نبودند.
به اســاس انچه درین نوشته به ان اشاره
شــد به نظر میرســد که دیگر استرالیا
جایی برای رفتن نیست و کسانی که هنوز
هم تالش میکنند به صــورت قاچاقاقی
وغیرقانونی به استرالیا بروند در واقع هم
پول شــانرا هدر میدهند و هم برای یک
امر محال تالش میکنند .هرچند دروازه
های استرالیا بروی پناهجویان غیرقانونی
دیگر مســدود شده است اما یک مسئله
را باید یاد اورد شــد که گزینه رسیدن
به اســترالیا تنها گزینه کشــتی نیست
بلکــه راه های دیگری نیــز وجود دارد
که میشــود از ان به صورت مصئون و با
کمترین هزینه به استرالیا رسید .حکومت
اســترالیا میگوید کــه دروازه های این
کشور بروی پناهجویانی که سعی میکنند
راه های قانونی را تعقیب کنند همواره باز
خواهد بود .حکومت اســترالیا همچینان
متعهد هســت که ساالنه دستکم سیزده
هــزار پناهجو را کــه از راه های قانونی
درخواست پناهنده گی درین کشور داده
باشند بپذیرند.

از دولت قانونی تا دولت امنیتی
جورجیو آگامبن  /ترجمه :ناصر فکوهی /قسمت اول

اگر مفهوم «موقعیت ویژه» (یا اضطراری)
که تا پایان فبروری  2015در فرانسه تمدید
شده اســت را در چارچوب تغییری آشنا
و رادیکال در الگــوی دولتی قرار ندهیم،
نخواهیم توانست مساله واقعی آن را درک
کنیم .البته پیش از هر چیز باید حرف های
غیرمسئوالنه مردان و زنان سیاستمداری
را که از این وضعیت به مثابه ســپری در
برابر دفاع از دموکراسی سخن میگویند،
انکارکنیم .تاریخ دانان به خوبی میدانند
که دقیقا نقطه عکس این اظهارات اســت
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که حقیقت دارد .وضعیت اضطراری ،همیشه
ابزاری بوده که قدرت های توتالیتر اروپایی
از آن اســتفاده کرده اند .برای نمونه ،در
سال های درست پیش از به قدرت رسیدن
هیتلر ،حکومت های سوســیال دموکرات
جمهوری وایمار (آلمان) آنقدر از «وضعیت
اضطراری» (یــا در آلمانــی «موقعیت
استثنایی» ) اســتفاده کرده بود که می
توان ادعــا کرد آلمان حتی پیش از 1933
[آغاز فاشیسم در دولت] دیگر یک حکومت
پارلمانی به حســاب نمی آمد .نخستین

دستور هیتلر پس از به قدرت رسیدن اعالم
«وضعیت اضطراری» بــود .وضعیتی که
دیگر هرگز لغو نشد .بنابراین ،وقتی می
بینیم از جنایات بدون مجازاتی که نازی ها
مرتکب شدند ،ابراز شگفتی میشود ،باید
گفت فراموش نکنیــم این جنایات کامال
«قانونی» بودند ،زیرا کشور در«وضعیت
استثنایی (اضطراری) قرارداشت و آزادی
های فردی لغو شده بودند[ .و باید اذعان
کرد] نمی دانیم چرا باید پنداشت چنین
وضعیتی در فرانسه نمیتواند تکرار شود:

برعکس به سادگی می توان ادعا کرد که
یک حکومت راست افراطی برای اهداف
خود از «وضعیت اضطراری» اســتفاده
کند؛ همین امروز دولت سوسیالیســتی
[فرانســه] شــهروندان خود را به این
موقعیت عادت داده است .وقتی کشوری
در یک «وضعیت اضطراری» طوالنی مدت
قرار بگیرد که در آن عملیات پلیسی رفته
رفته جایگزین قدرت قضایی شوند ،دور
از انتظار نیســت کــه نهادهای عمومی
دچار سقوطی بازگشت ناپذیر شوند.
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