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چالش های رویکرد امنیتی
جامعه جهانی به افغانستان
قادری
افغانســتان بعد از ســال  2001میالدی کانون توجه کشورهای
مختلف قرار گرفت .بعد از این تاریخ کشــورهای غربی با دید و
رویکرد امنیتی وارد افغانســتان شدند .آمریکا و متحدانش برای
مشروعیت بخشیدن به حمله خود به افغانستان استدالل امنیتی
می کرد .اســتدالل آنها این بود که وجود تروریسم در افغانستان
برای منطقه و جهان خطرناک اســت و امنیت منطقه و جهان را
تهدید می کند و برای همین باید تروریسم از افغانستان برچیده
شــود .امریکا با این رویکرد تا حدودی توانســت حمله خود را
مشروعیت ببخشد .مسئله اما مشــروعیت جنگ در افغانستان
نیست مسئله این اســت که امریکا تا چه اندازه با این رویکرد و
نگاه خود به مسئله و حل قضایایی افغانستان موفق بوده است.
هدف اصلی ایاالت متحده ریشــه کن کردن تروریسم و آوردن
ثبات در افغانستان است .آیا تروریســم از افغانستان ریشه کن
شــد؟ آیا افغانستان به ثبات دست یافته است؟ بدون شک پاسخ
منفی اســت .مسئله اساسی در افغانستان نه مسئله امنیتی بلکه
مسئله ساختاری می باشد .افغانستان دارای ساختار سیاسی می
باشد که تا آن ساختار تغییر نکند بحران امنیتی و فساد اداری و
مســائل دیگر که امروزه مطرح می شود حل نخواهد شد .با توجه
به اهمیت ساختار ،الزم اســت که عناصر مهم ساختار سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی افغانستان را ذکر نمایم.
عناصری مانند خویشــاوندی ،دخالت دین در سیاست و اقتصاد
سیاسی وابسته در فرهنگ سیاسی افغانستان ریشه طوالنی دارد
و اساسا شکل دهنده ساختار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ما می
باشد.
افغانســتان بدون همکاری کشــورهای بین المللی قادر نیست
کارویژه های اقتصادی خود را انجام دهد .افغانســتان بار اول به
انگلیس وابسته شــد و بعد از آن به شوروی سابق وامروزه نیز به
ایاالت متحده و کشــورهای دیگر وابسته است .اقتصاد سیاسی
وابسته باعث می شود که کشور هیچ وقت نتواند سیاست مستقل
اتخاذ نماید .این اقتصاد سیاسی وابسته در عرصه سیاستگذاری
خارجی به عنوان یک محدودیت و مانع بر سری راه سیاستمداران
ما عمل می کند و باعث می شــود که ما نتوانیم سیاست مستقل
اتخاذ نمایم .سیاســت کشور به نوعی وابســته به کشور تمویل
کننده اقتصادی خواهد بود.
با توجه به این عناصر که در ساختار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
افغانســتان وجــود دارد و رویکر امنیتی جامعــه بین الملل به
افغانســتان نمی توان انتظار داشت که مشکالت از قبیل امنیت،
فساد اداری و  ...برطرف گردد .این عناصر باعث تشدید مشکالت
می شــود و از طرفی رویکرد امنیتی هم بودجه زیاد الزم دارد که
افغانستان قادر به پرداخت آن نیست و این رویکرد همچنین باعث
می شود که کشورهای همسایه نیز دید خصمانه به افغانستان پیدا
نماید .عنصر اقتصاد سیاســی وابسته و دید امنیتی به افغانستان
هیچ گاه سازگار نیست .افغانستان نه تنها در بخش امنیتی بلکه
در تمام بخشــها وابسته به جامعه بین الملل می باشد .با توجه به
این چالش ها و موانع که بر ســر راه جامعه جهانی برای ریشه کن
کردن تروریسم و آوردن ثبات در افغانستان وجود دارد ضروری
مــی نماید که جامعه بین الملل تغییــر رویکرد داده و یا در کنار
رویکرد امنیتی رویکرد های فرهنگی و سیاسی را نیز لحاظ نماید.
رویکرد امنیتی چه داخلی و چه خارجی باشد جوابگو نمی باشد.
نمونه های آن را می توان در تاریخ فراوان مشاهده نمود.
رویکرد امنیتی با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان
نیز جوابگو نمی باشــد .رویکرد فرهنگی و سیاســی بر رویکرد
امنیتــی این مزیت را دارد که باعث جلب اعتماد مردم و ســبب
مشارکت مردم در حوزه سیاسی می شود .اعتماد مردم به دولت
باعث می شــود که دولت برنامه های خود را با مشــارکت مردم
اقتدارانه تحقق بخشد.
بنابراین دولت و جامعه جهانی باید تالش نماید که در کنار رویکرد
امنیتی رویکرد فرهنگی و سیاســی را تقویت کرده تا هم مسئله
امنیت ،فســاد اداری ،اقتصاد سیاسی افغانستان حل گردد و حل
این مسائل زمینه را برای تغییر ساختار قبیله ای افغانستان فراهم
نماید

روندها و ساختارها در وضعیت جدید جهانی
محمود واعظی/قسمت اول
تاریخ دو قرن گذشــته جهان حاکی از آن
اســت که به دنبال بروز جنگهای بزرگ،
نظم جدید توسط قدرت یا قدرتهای فاتح
تعریف میشود .پس از فروپاشی شوروی،
عمــ ً
ا نظام دو قطبی حاکــم بر جهان فرو
ریخت و تحوالت بسیار عظیمی در معادالت
سیاسی به وقوع پیوست .در چنین شرایطی
ابهامات فراوانی در خصوص جایگزینی نظام
توزیع قدرت بینالمللی و نظم نوین در حال
ظهور به وجود آمد .در پانزده سال گذشته،
اندیشمندان و سیاســتمداران تالشهای
نظــری و عملــی فراوانی بــرای تعریف
وضعیت جدید انجــام دادهاند و نظریهها و
دیدگاههای گوناگونی برای تبیین شــرایط
جدید ارائه شده است ،اما این کوششها به
دلیل تداوم و توسعه همزمان مجموعهای از
روندهای ناهمسو در جهان جدید توفیقی
در برنداشته است.
طی دوران چهل ســاله جنگ سرد ،جهان
بــه دو قطب مشــخص شــرق و غرب به
رهبری شــوروی و ایاالت متحده آمریکا
تقسیم شــده بود .روندهای درونی در هر
یــک از دو بلوک و همچنیــن قواعد بازی
میان دو ابرقدرت قابل تشخیص بود و این
فرصت را برای اندیشــمندان ،تحلیلگران
و سیاستمداران ایجاد میکرد که براساس
واقعیتهای ملموس و قابل درک به تحلیل
شــرایط جهانی بپردازند .پایان جنگ سرد
این وضعیت را متحول و دگرگون ساخت ،به
طوری که ابزارهای نظری و مفهومی گذشته
قادر به تحلیل همه ابعاد فضای بعد از جنگ
ســرد نبودهاند و امروز بیش از گذشــته
جهان نیاز به مفاهیم جدیدی دارد تا بتواند
واقعیتهای دوران گــذر را بهتر تجزیه و
تحلیل نماید.
دیگر از دالیل عدم شناخت وضع موجود نیز
به ماهیت سیال و پویشهای متغیر تحوالت
دوران پس از جنگ سرد برمیگردد .سیال
بودن تحوالت در جهان امروز ناشی از روند
جهانی شدن و استمرار پیامدهای فروپاشی
بلوک شــرق میباشد .هر چند بلوک شرق
در ســال  1991فرو ریخت ،ولی با توجه به
پیامدهای بعدی ،از قبیل تسریع و تعمیق
روند جهانی شــدن ،ظهــور قدرتهای
سیاســی و اقتصادی جدیــد ،اختالفنظر
بر ســر یکجانبهگرایی و چندجانبهگرایی،
نمیتوان تا تکمیل این فرآیند انتظار تعریف
و تثبیت نظم جدیدی را داشت .دوران گذار،
عصر دگرگونیها میباشد و برای این دوران

باید نظریهپردازیها و مفهومســازیهای
خاصی ارائه داد تا بتوان با در اختیار داشتن
مبانی نظری و چارچوب مفهومی مناســب
تحوالت را بهتر درک کرد .در این مختصر
سعی شده است که گستره بحث به دوران
اخیر باز گردد.
رویکردهای جدید به تحوالت بینالمللی
با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد
جماهیر شــوروی سوسیالیستی به عنوان
یکی از دو بنیان نظام دو قطبی ،انگارههای
سیاســی و دیدگاههای نظری متعددی در
تالش برای تبیین شــرایط متحول و نوین
بینالمللی و ناظر بر فرآیند تغییرات جهانی
ســربرآوردند .رویکردهای جدید هر کدام
در عین تشــریح و بررسی چونی و چرایی
جهان نو سعی کردند ”نقشه جهانی“ تازهای
برای پایدار نمودن صلح و کاهش منازعات
و تهدیــدات به پائینترین ســطح ممکن
ترسیم کنند .پایان تاریخ وهژمونی لیبرال
دموکراسی ،برخورد تمدنها ،جهانیسازی
و تجدید ســازمان گفتمان شمال و جنوب
از جمله مهمترین رویکردها و نظریههایی
میباشند که هر کدام با تبیین ژئوپلیتیک و
زیر ساختهای مربوط به خود ،وجهی خاص
از جهان پیچیــده و در هم تنیدة معاصر را
مورد بازکاوی قــرار دادهاند .در این میان،
ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما
نظریهپردازان آمریکایی با ارائه نظریههای
”برخورد تمدنها“ و ”پایان تاریخ“ آغازگر
نظریهپردازیهای جدید برای تبیین شرایط

نوین بینالمللی بودند.
نظریه برخورد تمدن هــا ،به عنوان یک
دیدگاه رئالیســتی با محــور فرهنگی،
مشــخصه ای تجویزی – حکومتی دارد
و در پی حفظ جایــگاه هژمونیک آمریکا
میباشد .این نظریه بیشتر ویژگی هشدار
دهنــده دارد و در آن بر ابعاد منفی تکیه
شده است .در حالی که نظریه پایان تاریخ
فوکویاما ،دیدگاهی آرمانگرایانه با مشخصة
خوش بینانــه پیروزی جهانــی لیبرال
دموکراسی برای آمریکا را مطرح میسازد.
ویژگی مشترک هر دو نظریه ،توجه خاص
به متغیرهای فرهنگی است ،موضوعی که
حتی در نظریه ژئوکالچر والرستین نیز از
اهمیت به سزایی برخوردار است .شاید به
جرات بتوان گفت که کمتر میتوان ردپای
متغیرهای فرهنگی را در نظریهپردازیهای
روابط بینالملل جســتجو کرد .البته بیش
از یک دهه اســت کــه حرکتهایی در
این راستا آغاز شده اســت .برای نمونه،
میتوان به کتاب “ژئوپلتیک و ژئوکالچر”
امانوئل والرستین و نیز مقاالت گالتونگ،
میشــل فوکو و همچنین کتــاب “پایان
تاریخ” فوکویامــا و نهایت ًا ”نظریه برخورد
تمدنهای“ هانتینگتون اشاره کرد .پیشتر
نیز آنتونیوگرامشــی ،عامل فرهنگی را
در نظریه هژمونی خــود مورد توجه قرار
داده بود .از دیدگاه این دســته از نظریه
پردازان که البته به مکاتب مختلفی نظیر
واقع گرایی ،و نظریههای مارکسیســتی،

وابستگی دارند ،متغیرهای فرهنگی ،سهم
عمدهای را در ایجاد و شکلگیری تحوالت
بینالمللی برعهده دارند.
نظریــه برخورد تمدنهــای هانتینگتون
نظریهای واقع گرا محسوب میشود؛ با این
تفاوت که پارادایم اصلی آن فرهنگ است.
در این نظریه ،دولــت – ملتها همچنان
قدرتمندترین بازیگــران در امور جهانی
هســتند ،اما منازعات اصلی در سیاست
جهانی نه میان ملل بلکه میان تمدنها رخ
میدهد.
دیــدگاه برخــورد تمدن ها ،بــا مولفة
گســلهای تمدنی در نظام بیــن الملل،
تفاســیر متفاوتی را در میان اندیشمندان
برانگیخته اســت .برخی ارائه این نظریه
را ناشــی از سیاســتهای تجویــزی
سیاستمداران آمریکایی برای پرکردن خأل
ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی به عنوان
رقیب عمده ایاالت متحده دانســتهاند.
گروهی دیگر ارائه این نظریه را ناشــی از
واقعیتهای ملموسی دانســتهاند که از
تحوالت قومی ،زبانی و فرهنگی در جهان،
و به ویژه بلوک شرق سابق ،ریشه میگیرد.
نظریــه برخورد تمدنها بــر دو اصل زیر
مبتنی است :الف) در جهان آینده تعارض
اصلی میان مســلمانان و غیر مسلمانان
میباشــد؛ ب) ایاالت متحده خود را در
منازعات موجود در دیگــر تمدنها وارد
نمیکنــد ،بلکه به مهار ایــن منازعات از
طریق مذاکره میپــردازد .حمله ایاالت

درهم تنیدگی جنگ و سرمایه

شواهد تاریخی
کشــورهای اصلی سرمایهداری در حالی
که از اوائل قــرن نوزدهم بهترین دوران
رشــد اقتصادی را طی کرده بودند ،در
ســالهای  ١٨٧٠به آن سو دچار بحران
عمیقی شدند ،درست زمانی که بازارهای
اروپایی قدرت جذب محصوالت تولیدی
خودشان را از دست داد .بزرگترین موج
اســتعمار ،از همان ســالها شروع شد.
رابطه دینامیک سرمایهداری و استعمار
هرگز چنین واضح نبوده اســت :در سال
 ١٨٧۶کمتر از ده درصد آفریفا زیر سلطه
اروپاییها بود ،اما تا ســال  ١٩٠٠بیش از

همن سیدی/قمست دوم و پایانی

 کارتون روز

نود درصد افریقا به مستعمره تبدیل شده
بود .در همان دوران بیســت و پنج ساله،
کشورهای اروپایی نفوذ آسیایی خود را به
چین هم رساندند ،و ژاپن هم کره و تایوان
را به مستعمره امپراطوری خود تبدیل کرد.
(هــاروی .)٢٠٠۵:۵ ،با این اقدامات بحران
رکود اقتصادی دهه هفتاد پایان یافت .این
بازارهای جدید بــرای اروپاییها بازارهای
بدون گمرک و مالیات بودند.
اما از  ١٩٠٠به آن سو ،این بازارهای جدید هم
قابلیت جذب محصوالت اروپایی را از دست
داد و آنها مجبور به بازگشــت به بازارهای
محلی خود شدند .اما هزینه گزافی بابت این
بازگشت پرداختند :دو جنگ جهانی و یک
بحران بیمانند اقتصادی همه در اثر عدم
توانایی جابهجایی ســرمایه درون مرزهای
بسته اروپا.
پس از جنگ دوم جهانی اروپا دیگر شاهد
جنگی چنان وسیع نشــد و اینجاست که
لیبرالها معتقدند که سرمایهداری میتواند
با ترویج تجارت و روابط اقتصادی و منافع
مشــترک ،از جنگ و نزاع پیشگیری کند.
اما اوال چرا این صلح لیبرالی فقط محدود
به اروپــا ماند و ثانیا نقش ظهور آمریکا در
این عــدم جنگ چه بود؟ این دوران اتفاقا
بسیار شــبیه نیمه دوم قرن نوزده است،
زمانی که همه کشورهای اروپایی خسته از
جنگهای بی پایان خود بودند و صلح برای
آنها یک وسیله بود نه هدف ،کما اینکه به
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محض درگیر شــدن منافعشان مجددا به
جنگ روی آوردند.
پس از جنــگ جهانی دوم ســرمایه به
آمریــکا منتقل شــد و رهبــری جهان
سرمایهداری از انگلیس به آمریکا رسید.
با آموختن از تجارب جنگها و رکودهای
نیمه اول قرن ،آمریکا دو سیاست اصلی
در پیش گرفت :یک :تاســیس یک اتحاد
نظامی میان کشــورهای ســرمایهداری
برای پیشــگیری از هرگونه جنگ دورن
کشورهای متحدش (ناتو)؛ دو :بازگشایی
تدریجی همــه بازارهای جهــان برای
محصوات خودش ،البته با کمترین تعرفهها
از طریق قرادهای گات و سازمانهای بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول.
جنگ ســرد این بســتر را برای آمریکا
فراهــم کرد .سیاســت پیشــگیری از
توسعه کمونیســم ،توجیه مناسبی برای
سیاستهای توســعهطلبانه آمریکا شد.
اغراق در تهدیدهای شوروی ،اروپاییها
را واداشــت که همه اسلحههای جدید و
سیاســتهای نظامی آمریکا را در سراسر
جهان بپذیرند واز دیگر ســو ،شوروی را
برای همیشه در اقتصاد جنگی نگه دارد
و مانع رشــد اقتصاد آن کشور در سایر
عرصهها شود.
آمریکا در اولین مرحله پس از جنگ دوم
میبایســت افکار عمومی خــود را برای
سیاستهای جنگی خود آماده کند .قانع

کردن آمریکاییها بــه پرداخت وامهای
کالن به اروپا ،در ازای بازگذاشــتن بازار
آن کشورهای برای محصوالت آمریکایی،
کار آسانی نبود .برای اجرای چنین پروژه
بزرگی که به طرح مارشــال مشهور شد،
میبایســت یک بحران بین المللی شکل
بگیرد .در اواخر  ١٩۴٩آچیســون ،وزیر
خارجه وقت آمریکا گفته بود باید جنگی
در آســیا در بگیرد .تنها چنــد ماه بعد
جنگ اتفاق افتاد .آریگی از او نقل کرده
اســت که  :جنگ کره ،به فریاد ما رسید!
(آریگی)٢٠٠۵:٢۵ ،
پس از آن آمریکا دیگر از آن ظاهر لیبرال
و ضد اســتعماری خود رها شد و مسقیما
به ابرقدرتی ســرکوبگر تبدیل شد .کودتا
در ایران و شیلی و جنگ ویتننام بخشی
از سیاســتهای توســعه و نفوذ آمریکا
بودند .هزینه این جنگها معموال توســط
کشــورهای دیگر پرداخت میشد ،به این
نحو که آمریکا نخست دالر خود را از طریق
مکانیزمهای صندوق بیــن المللی پول و
یکی پنداشــتن ارزش طال و دالر ،به پولی
جهانی تبدیل کرد و سپس با کاهش ارزش
دالر ،هزینه جنگهایش را به کشورهایی
منتقل کرد که دالر را بــه جای طال پس
انداز کرده بودند .در سالهای جنگ ویتنام،
کونالی وزیر خارجه وقت آمریکا ،این جمله
را بر زبان راند که شــهرت خاصی یافت:
دالر واحد پول ماست اما مشکل شماست.

متحده علیه رژیم طالبان ،القاعده و بن الدن
و درگیری این کشور در مسئله افغانستان و
عراق و همچنین بحــران خاورمیانه از این
منظر وقایعی مرتبط با یکدیگر است .بوش
از یک ســو دیدگاه برخــورد تمدنی میان
اسالم و غرب را به طور علنی رد کرده است
و از ســوی دیگر با رفتار و گفتار متناقض
و با شــعار مبارزه با تروریسم و همچنین
اســتفاده از مفهوم فاشیسم اسالمی که در
اوائل اوت  2006مطرح ســاخت به دنبال
معرفی اسالم به عنوان دشمن میباشد .اما
این تعارض به گونهای دیگر ،در درون تمدن
آمریکایی نیز جاری شــده است .در واقع،
آثار اخیر هانتینگتون گویای همین واگشت
تمدنی است؛ یعنی چنین به نظر میرسد که
مشکالت در درون تمدن غربی و آمریکایی
در ســالیان اخیر ،به میزان بیشتری توجه
وی را جلب کرده است.
ســخن نهایی هانتینگتون آن اســت که
آمریکا باید نسبت به زنده شدن و سپس
ســتیزنده شــدن فرهنگها و تمدنها
جهانی و عمدت ًا اســام توجه نشان دهد
و این آگاهی را بنیاد سیاســتگذاریهای
خارجــی خود قرار دهــد .از نظر او زنده
شــدن تمدنهای کهن و سیاسی شدن
آنها عالوه بر اینکه یک واقعیت اســت،
واقعیتی ضروری و مفید نیز هســت” :اگر
نســبت به آنچه که نیستیم تنفر نورزیم،
نمیتوانیم به آنچه هستیم عشق بورزیم؛
با نداشــتن دشــمنان حقیقی نمیتوان
دوســتان حقیقی داشت“ .هانتینگتون به
غرب میگوید احیای سیاســی فرهنگها
را به فال نیک بگیرند و آن را همچون یک
فرصت تلقی کنند.
آثار اخیر درون – تمدنــی هانتینگتون
که بیشتر در ارتباط با حادثه  11سپتامبر
اســت ،نقیض نظریة جنگ تمدنهای وی
نیســت ،بلکه اصالح و ادامه آن اســت.
هانتینگتــون خود نیز معتقد اســت در
خصوص حادثه  11ســپتامبر ،میتوان از
طریق نظریــة او به تبیین علل این حادثه
پرداخت .عالوه بر هانتینگتون ،بســیاری
دیگر از اندیشمندان نیز بر این باورند که
متغیــر فرهنگ به ویژه با توجه به رویداد
اخیر ،به مسئله بســیار مهمی برای فهم
تحوالت جهان امروز تبدیل شده است .از
منظر برخی نظریهپردازان غربی ،عملکرد
گروه القاعده ،بهترین دلیل برای حقانیت
تز برخورد تمدنها میباشد.

(همان)٧١ :
این تاکتیک دقیقا در ســالهای دوهزار به
اینسو در طول جنگ عراق هم تکرار شد
و دالر بیشــترین کاهش ارزش خود را از
زمان “رکود بــزرگ” در  ١٩٣٠تجربه کرد.
یک ماه قبل از حملــه آمریکا به عراق ،در
فوریه  ٢٠٠٣فاینانشیال تایمز چنین نوشته
بود :کسری بودجه االن آمریکا پنجاه درصد
بیشتر از بودجه نظامی آن است .در واقع به
صورت غیر مستقیم ،بقیه کشورهای جهان
هزینه قدرت نظامی آمریکا را میپردازند.
االن رقیــب اصلی آمریکا چین اســت که
پیشبینی میشود تا  ٢٠٢٠از اقتصاد آمریکا
پیشــی بگیرد ،اما به سختی میتوان تصور
کرد که آمریکا ایــن جایگاه جدید خود را
بدون جنگ و خونریزی بپذیرد .بســیاری
معتقدند که جنگ عراق تمرین یا مقدمهای
برای جنگی وســیعتر با چین بوده است.
اســناد پنتاگون نشان میدهد که سیاست
آمریکا حفظ برتری نظامی“ ،به هر قیمتی”
و ممانعت از سربرآوردن هر ابرقدرت رقیبی
است.
علیرغم احتمال تغییر در این سیاســت
آنچنانکــه در دوران اوباما و در برابر ایران
و کوبا شاهد بودیم بسیاری معتقدند که هر
دگرگونیای موقتی اســت و واکنشی است
به دشــواریها و پیامدهای محاسبه نشده
جنگ عراق .اما اگر احیانا این ســناریوی
خوشبینانه تحقق پیدا کند ،در این صورت
چین تنهــا برنده جنگهــای اخیر آمریکا
خواهد بود.
در این حالت سوال دیگری مطرح میشود،
سوالی که در دهه نود آلبرایت وزیر خارجه
وقت آمریکا مطرح کرده بود :پس این ارتش
عظیم به چه دردی میخــورد اگر نتوانیم
از آن اســتفاده کنیم!؟ ارتشی که بودجه
سالیانهاش در ســالهای پس از آلبرایت به
هفتصد میلیارد و هشتصد میلیارد دالر هم
رسید.
در جهان ســرمایهداری ،زندگی بشر بدون
جنگ قابل تصور نیســت .پیــاده کردن
سرمایهداری در مقیاسی جهانی ،بر اساس
وابستگی کار به سرمایه ،یا به عبارتی دیگر،
وابستگی جامعه به بازار ،بدون قدرت عظیم
نظامی ممکن نخواهــد بود .در واقع در هم
تنیدگی جنگ و سرمایه ،حاصل جنگ میان
کار و سرمایه است.
اگر کالوزویتس در عصر ما زنده بود ،شاید
جمله مشــهور خــودش را چنین اصالح
میکرد :جنگ چیزی نیســت به جز ادامه
رقابت اقتصادی با ابزارهای دیگر.
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