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فصل آشتی و توافق

ــــــــــسرمقاله

اوضاع کشور را
آشفته تر نسازید
حفیظ اهلل زکی
با گذشــت نزديک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملي ،روزنه
های امید هر روز بسته می شود و زندگی مردم در وضعیت فالکت
بارتری قرار می گیرد .دو ســال قبل سران حکومت وحدت ملی
از رشد و توســعه اقتصادی و از خود اتکایی اقتصادی افغانستان
ســخن گفتند و بهبود زندگی مردم را وعده دادند و از طرح های
کالن اقتصادی و استخراج معادن و توسعه صنعت و زراعت نوید
می دادند؛ اما اکنون به یک بن بست آشکار مواجه شده اند .اوضاع
اقتصــادي از زمان روي کار آمدن حکومــت وحدت ملي نه تنها
بهبود نيافته است بلکه با رکود بي سابقه بعد از سال  2001ميالدي
به اين سو مواجه گشته است .ميليارد ها دالر از کشور خارج و در
کشور هاي همسايه سرمايه گذاري شده است.
اوضاع امنيتی کشــور اما رقت بارتر از اوضاع اقتصادي است .به
طور متوسط روزانه ده سرباز کشته مي شود .بخش هاي از خاک
کشور به دســت گروه هاي مخالف مســلح دولت افتاده است.
گروگان گيري به يک فرهنگ تبديل شــده است .کشتار مردم
ملکي نيز افزايش چشم گيري داشــته است .راه هاي مواصالتي
ولسوالي ها به واليت و به پايتخت ناامن است .حکومت در آغاز کار
پروســه صلح را جدي گرفته بود .انتظار مي رفت که پروسه صلح
منجر به آتش بس ميان حکومت و مخالفان مســلح دولت شود و
ناامني از ميان برداشته شود .ولی نه تنها پروسه صلح نتيجه اي در
بر نداشت ،بلکه کل پروسه به بن بست مواجه شد .اکنون ،حکومت
نه اعتمادي روي پاکستان دارد و نه چشم اميدي به گروه طالبان
و نه اراده سياســي براي مبارزه با گروه هاي دهشت افکن .با اين
وضعيت انتظار نمي رود در آينده هم وضعیت خوبتر شود.
در عرصه سياست خارجي نیز اولين شکست حکومت در دوري از
پاکستان و بازگشت به نقطه اول است .رییس جمهور از پنچ حلقه
در سياســت خارجي خود نام برده بود .حلقه اول روابط با کشور
هاي همســايه بود .حلقه اول اولويت استراتژيک براي حکومت
وحدت ملي داشــت .حکومت در حلقه اول سياست خارجي خود
با چالش روبرو گردیده اســت .در این حلقه نه مشکالت تاريخي
ميان افغانستان و پاکستان حل شد و نه پاکستان دست از حمایت
مخالفان مســلح برداشت و عالوه بر آن روابط تجاری و اقتصادی
میان دو کشور نیز به شدت آسیب دیده است.
بيکاري و فقر در جامعــه بيداد مي کند .قــدرت و توان خريد
شــهروندان به پايين ترين حد ممکن خود رسيده است .بيکاري
و فقر بدون شک ،انحرافات و کجروي را در سطح جامعه افزايش
داده و زمینه را برای ارتکاب جرایم اجتماعی فراهم نموده است.
وضعيت حقوق بشــر آشفته و نگران کننده اســت .اگر از شعار
بگذریم ،واقعيت اين است که وضعيت حقوق بشر نسبت به سال
هاي گذشــته وخيم تر شده است .تجاوز در سطح جامعه افزايش
يافته است .قتل و خشونت علیه زنان در پنج ماه گذشته بی سابقه
گزارش شده است.
مبارزه با فســاد و آوردن اصالحات در بخش هاي مختلف تنها در
حد حرف و سخن باقي مانده اســت .پرونده فساد کابل بانک باز
شد اما نتيجه آن معلوم نشد .فساد هاي ميلياردي وزيران پيشين
دســت نخورده باقي مانده است .اصالحات در کميسيون مستقل
انتخابــات و نظام انتخاباتي با اما و اگر هاي زيادي همراه اســت.
اصالحات در بخش تدارکات و قــراردادي هاي وزارتخانه معلوم
نيست که نتيجه قابل قبول در پي داشته باشد.
اکنون اختالفات سران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت
و تخصیص منابع بار دیگر خبر ساز شده و نگرانی های جدی را در
پی آورده است .همه می دانند که مبنای اختالفات سران حکومت
وحدت ملی منافع مردم افغانســتان نیست ،پس توافق شان نیز
در راســتای منافع مردم نخواهد بود .با آن هم مردم می خواهند،
حد اقل در شرایطی که گروه های مسلح تروریستی امنیت کشور
را در معرض تهدید جدی قرار داده و مشــکالت اقتصادی زندگی
خانواده ها را با خطر مواجه کرده است ،تیم های شریک در قدرت
از اختالفات خود بکاهند و اوضاع را بیشتر از این آشفته نسازند.

رهبران حکومت وحدت ملی در ســومین
نشست شــان به توافق های مهمی دست
یافتند .رابطــه دو رهبر وحدت ملی پس از
انتقادات تند رئیس اجرائیه از رئیس جمهور
پرتنش شده بود .آنها برای حل این تنش ها،
برای سومین بار باهم دیدار کردند و در این
دیدار بر سر مسایل مختلف باهم به توافق
رسیدند.
بر اســاس اعالمیه ی که دفتر مطبوعاتی
ریاست اجرائیه منتشر کرده است ،رهبران
حکومت وحدت ملی در ســومین مالقات
شان ،درباره اصالح نظام انتخاباتی ،توزیع
تذکره های الکترونیکی ،تشکیل کمیسیون
تعدیل قانون اساسی ،تعیین اعضای کمیته
ی نظارت بر تطبیق موافقت نامه سیاســی
تشکیل حکومت وحدت ملی و عدم تبعیض
در تصمیم گیری و بررسی مکمل تعیینات
در چند ماه اخیر ،باهم به توافقاتی دســت
یافته اند .گفته می شود در جریان این هفته
آنها جزئیات بیشــتر در باره چگونگی این
توافقات ارائه خواهند کرد.
بر اســاس موافقت نامه سیاســی تشکیل
حکومت وحدت ملی ،قدرت سیاســی باید
بصورت  50-50بین دو رقیــب انتخاباتی
تقســیم می شــد ،اما حاال گفته می شود
که ســهم رئیس اجرائیه کمتر از آن چیزی
اســت که در موافقتنامه سیاسی گنجانده
شده است و بســیاری از تقرری های اخیر
بدون مشورت او صورت گرفته است .رئیس
اجرائیه قبال در ســخنرانی هایش گفته بود
که چیزی بیشــتر از تطبیق موافقت نامه
سیاسی نمی خواهد و تطبیق موافقت نامه
سیاســی را بصورت جزء به جزء پی گیری
خواهد کرد.
تنش های سیاسی درون حکومتی رهبران
حکومت ،باالی وضعیــت امنیتی و روابط
اجتماعی در کشــور تاثیر زیادی گذاشته
بود و در مدتی که روابط ارگ و ســپیدار به
تیرگی گراییده بود ،وضعیت امنیتی کشور
بسیار بد بود و هر روز از سقوط ولسوالی ها
و شدت گرفتن جنگ در والیت های مختلف
کشور ،خبر می رسید .این نشان می داد که
نوعی ناهماهنگی در درون حکومت وجود
دارد که حتی جبهه هــای جنگ را متاثر
ساخته اســت و بر مورال و روحیه سربازان

رئيس جمهوري بي وقفــه تکرار مي کرد
«اين برمبناي منافع ملي نيست» و او نمي
خواهد «هزار ميليــارد دالر هزينه کند» و
خود را درگير «اقدام براي بازسازي ملي در
درازمدت» کنــد .او با خودداري از انتخاب
بين عقب نشــيني و تعهد نظامي نامحدود
مورد درخواســت ژنرال مک کريستال ،راه
حلي بينابيني را برگزيــد :باقي ماندن ٣٠
هزار ســرباز به مدت  ١٨ماه .او در روز اول
دســامبر  ٢٠٠٩در توجيه گزينه خود گفت:
«آمريکا بايد نيرومندي خود را به شيوه اي
نشــان دهد که بر پايان بخشيدن به جنگ
ها و پيش بيني درگيري ها منجر شــود».
بيشتر کارشناسان نظامي اين راه حل ميانه
را خيلي ناکارآمد ارزيابــي کردند زيرا به
طالبان راه نشــان مي داد صبر پيشه کنند
تا توفان بگذرد.
درسال  ،٢٠١١درآغاز «بهار عرب» ماجرايي
مشابه رخ داد .آيا بايد در ليبي ،براي سقوط
معمر قذافي ،به اين بهانه که شورشــيان
بنغازي را به کشتار جمعي تهديد مي کند،

مهدی مدبر

کشور در خط مقدم جنگ نیز تاثیر گذاشته
است.
توافقــات جدید رئیس جمهــور و رئیس
اجرائیه می تواند ،در خلق امیدواری برای
مردم ،کاهش تنش های اجتماعی و وضعیت
امنیتی کشور تاثیر به سزای بگذارد .توافق
هر دو رهبر بر ســر مسایل سیاسی و حل
کردن تنش های درون حکومتی از ضرورت
های جدی حکومت وحدت ملی بود.
یکی از مشــکالت اصلی حکومت وحدت
ملی ناهماهنگی درونی بود .در بســیاری
مواقع تصمیم های فــردی یکی از رهبران
حکومت ،برای رهبر دیگر قابل پذیرش نبود
و این باعث می شد که روند حکومت داری
با چالش مواجه شــود و از سرعت عمل در
امور حکومت داری ،کاسته شود .بر اساس
همین ناهماهنگی ها ،بسیاری از برنامه های
حکومت وحدت ملی ،در زمان تعیین شده
اش عملی نشــد و اکثر اصالحات و برنامه
های که قرار بود به زودی اجرا شود ،تا هنوز
انجام نشده اســت و معلوم نیست که چه
زمانی انجام می شوند.
تا کنــون برنامه هــای حکومت وحدت
ملی فاقد یک جدول زمانی مشــخص بود،
هیچ کس نمی دانســت که ایــن برنامه ها
چه زمانی آغاز می شــود و چه زمانی قرار
است که به انجام برسد .اکنون اما گفته می

شــود که یکی از موارد توافقات جدید هر
دو رهبر حکومت وحدت ملی ،این اســت
که یک جدول زمانــی دقیق برای تطبیق
موافقت نامه سیاســی تهیه شود و طبق
آن مواردی که در توافــق نامه گنجانده
شده اســت ،عملی گردد .این کار عالوه
بر اینکه یــک نظم دقیق را در برنامه های
حکومت به وجود می آورد ،روند پیشرفت
و تطبیق موافقت نامه سیاســی را نیز به
خوبی مشخص می سازد و برای شهروندان
کشور نیز مشخص خواهد شد که حکومت
وحدت ملی کدام یــک از برنامه هایش را
عملی کرده است و در عملی سازی کدام
برنامه هایش ناکام مانده است.
در واقــع رهبران حکومــت وحدت ملی
برای جلوگیری از بوجود آمدن تنش های
بیشتر درون حکومتی ،راهی جز توافق و
گفتگو ندارند .آنها بر اســاس یک توافق
نامه سیاسی حکومت تشــکیل داده اند
و مشروعیت شــان را هم از همان توافق
نامه سیاسی بدست آورده اند نه ازطریق
انتخابات و رای مردم .بنــا بر این مجبور
هستند که بر اساس ماده های همان توافق
نامه با همدیگر کار کنند و امورات حکومت
را به پیش ببرند .امتناع از گفتگو و در نظر
نگرفتن مواد موافقت نامه سیاســی ،می
تواند برای هردو جانب ،مشکل ساز باشد

و مشروعیت را از آنها سلب نماید.
اجرایی نشــدن بســیاری از وعده های
رهبران حکومت و کنــدی روند اجرایی
شدن بســیاری از امور در حکومت ،باعث
شده اســت که مردم از حکومت ناراضی
باشــند و نا امید گردند .بر اساس همین نا
امیدی ها و نارضایتی ها بود که بســیاری
از شهروندان کشور در سال گذشته تن به
مهاجرت غیرقانونی دادند و اکنون اکثرشان
در کشورهای اروپایی بی سرنوشت هستند
و در انتظار یک سرنوشت نامعلوم بسر می
برند.
حاال که دوباره هر دو رهبر حکومت وحدت
ملی بعد از ســه بار نشســتن پشت میز
گفتگو ،به توافقاتی دست یافته اند ،الزم
است که هر دو رهبر به این توافقات متعهد
و پابند بمانند ،تا از سوی از بروز تنش های
سیاسی جدید پیش گیری به عمل آید و از
سوی دیگر امور حکومت داری از سرعت
بیشتری برخوردار گردد.
انتظار شهروندان افغانســتان این است
که رهبران حکومــت وحدت ملی ،پس از
این از اختالفات سیاســی دست بکشند و
در راســتای اجرای موافقت نامه سیاسی
و همچنان امــور حکومت داری ،گام های
عملی را بردارند .مردم افغانســتان بیش
از این نمی توانند بــه وعده های رهبران
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مداخله نظامي کرد؟ اين بار ،اطرافيان آقاي
اوباما ،به اســتثناي خانــم کلينتون ،حزم
انديش تر بودند .آقاي گيتز حتي علنا ابراز
کرد که هرکس درنظرداشته باشد نيروهاي
جديدي به خاور نزديک بفرستد بايد «اقدام
به معاينه مغز خود» کند .اما فشــارهايي
ازجانب رســانه ها و خارج به ويژه ازجانب
فرانســه و انگلســتان که مصمم به ترک
ائتالف بودند و کنگره وارد شد که سناتور
دموکرات جان کري و همتاي جمهوري خواه
او جان مک کين باهم خواســتار برقراري
يک منطقه پرواز ممنوع بودند .ازنو ،رئيس
جمهوري به گزينه اي «ميانه» دست زد :او
مداخله را منتها در چهارچوب يک ائتالف
گسترده با مجوز ازسوي سازمان ملل متحد
پذيرفت مجوزي که تنها ايجاد يک منطقه
پــرواز ممنوع را پيش بينــي مي کرد و به
سرعت از آن تخطي شــد و عملياتي نيز
انجام نشد.
آيــا در اينجا مي توان اثــري از «دکترين
اوباما» يافت؟ اياالت متحده قصد داشــت
براي دفاع از منافع خود «از طريق پشــت
جبهه»(  )lead from behindمديريت
کند بــدون آن که خود را نشــان دهد :با
بمبــاران هايي توســط هواپيماهاي بدون
سرنشين ،ارجحيت دادن به استفاده مقطعي
از نيروهاي ويژه يا ديگران را به جاي خود
گماشــتن .روزنامه نگار محافظه کار نوي
واشنگتن پســت با خشم اين کار را چنين
توصيف مي کند« :مديريت از پشت جبهه
 ،مديريت نيســت ،پا پس کشيدن است».
جنگ ســوريه نشــان داد که اين امر يک
دکترين براي رئيس جمهوري آمريکا نبوده
بلکه مانند مورد افغانستان انتخابي موردي
بوده اســت :آقاي اوباما کوشيد هواداران و
مخالفان کاربرد زور را مديريت کند ،بدون
آن که رضايت هيچيک را جلب نمايد
هفت کشور بمباران شده ازسال ٢٠٠٩
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ســابقه ليبي ترديد و اکــراه او درمورد
مداخله نظامي را بيشــتر کرد .درمدت
دوسال ،بين ســال هاي  ٢٠١١و  ٢٠١٣او
برشمار محکوم کردن هاي شفاهي افزود
و خواســتار کنار رفتن بشار اسد شد و از
شورشــيان حمايت لفظي کرد ،اما هرگز
به فکر اســتفاده از ارتش نيفتاد .سوريه
ليبي نيست که کشــوري بدون متحدان
واقعي باشــد .وضعيت درماه اوت ٢٠١٣
زماني تغيير يافت که رژيم بشــار اســد
متهم به استفاده از ســاح شيميايي در
حومه دمشق شد و به اين ترتيب خط قرمز
ترسيم شده در يک سال پيش توسط آقاي
اوباما را زيرپا گذاشت .آيا اياالت متحده،
درحالي که پاي اعتبارش درميان بود ،مي
توانســت غيرفعال بماند؟ درکاخ سفيد
توافقي برمبناي ضرورت «تنبيه» بشــار
اسد شکل گرفت .جو بايدن ،معاون رئيس
جمهوري کــه معموال چندان هوادار اعزام
نيروهاي نظامي نبود مي گفت« :ملت هاي
بزرگ بلوف نمي زننــد» .به نظر مي آمد
که آقاي اوباما متقاعد شــده باشد و حتي
از پنتاگون خواست که هدف هاي بمباران
را تعيين نمايد .اما در آخرين لحظه ،درپي
گفتگويي با آقــاي مک دونو ،ضد مداخله
جو ترين مشاورش ،رئيس جمهوري اقدام
به چرخش کرد و از گروه خود خواست که
راه گريزي برايش بجويند .اين تصميم با
رگباري از مخالفت ها در فرانسه ،عربستان
ســعودي اسرائيل و کشــورهاي حاشيه
خليج فارس روبرو شــد و موجب گرديد
که جمهوري خواهان به او نسبت «بزدلي»
بدهند و شماري از دموکرات ها نيز به خشم
آيند و آقاي کري احساس کند که «سرش
کاله گذاشته شده» است .لئون پانتا ،وزير
پيشين دفاع در خاطراتش مي نويسد که
آقاي اوباما «پيام بدي براي دنيا فرستاد»،
«اين امر تاکيدي بر ضعف بيش از پيش او

بود ( .)...به نظر من ،رئيس جمهوري غالبا
منطق يک استاد دانشگاه را بر شور و شوق
يک رهبر ارجحيت مي دهد ».
شــماري از محافظه کاران تصميم آقاي
اوباما را نقطه عطفي همانند توافق «مونيخ
جديد» مي دانند کــه پيامدهاي طوالني
ناگواري خواهد داشــت :آنهــا تاکيد مي
کنند که اگر اياالت متحده درســال ٢٠١٣
دمشق را تنبيه کرده بود ،سازمان حکومت
اســامي (داعش) موفق بــه جهش نمي
شــد ،ايران جايگاهي چنين قابل مالحظه
در صحنه سوريه اشغال نمي کرد ،مسکو
جرئت الحاق کريمه به خاک روسيه را نمي
داشت و غيره .آقاي اوباما پاسخ مي دهد
که روســيه از لحن رزمجويانه آقاي جرج
دبليو بوش و نيز حضور صدهزار ســرباز
آمريکايــي در عراق نگرانــي به خود راه
نداد و درسال  ٢٠٠٨در درگيري گرجستان
مداخله کرد .به نظر او ،مشــاهده نشانه
بازگشــت به زورمداري روسيه در رفتار
آقــاي والديمير پوتين بــه خاطر «عدم
شناخت ماهيت قدرت در عرصه سياست
خارجي اســت .معناي قدرت واقعي اين
اســت که بتوانيد بدون توسل به خشونت
به آنچه مي خواهيد دســت يابيد .روسيه
زماني که اوکراين دولت فاســد دســت
نشــانده اي بود که مسکو سرنخ هاي آن
را دردســت داشــت ،از قدرت بيشتري
برخوردار بود» .به عالوه ،واشــنگتن در
دوران بحران اوکرايــن غيرفعال نمانده
است .آقاي اوباما فزون بر تجديد فعاليت
«ناتو» در اروپاي مرکزي بر اتحاديه اروپا
فشــار مي آورد تا درمورد روسيه تحريم
هاي ديپلوماتيک و اقتصادي ا ِعمال کند.
به رغم همه اينها ،تصميم درمورد سوريه
چرخشي همه جانبه در ديپلوماسي آمريکا
است .براي نخستين بار پس از سال ،٢٠٠٩
آقاي اوباما به يک راه حــل ميانه نظامي

حکومت دل خوش کنند و امیدوار باشند،
آنها بعد از دو سال انتظار و وعده شنیدن،
اکنون می خواهند که تعهد حکومت وحدت
ملی بــرای ثبات و آینده ی کشــور را در
عرصه ی عمل مشــاهده کنند و این انتظار
یک انتظار خیلــی زیاد از رهبران حکومت
نیست و باید برآورده شود.
فصل آشتی و توافق رهبران حکومت وحدت
ملی ،باید فصل عمل باشد ،فصل وعده دادن
و حرف زدن پایان یافته است .آنها باید روی
عملی ســازی اصالحات در نظام انتخابات،
تعدیل قانون اساســی و مشروعیت دادن
به جایگاه ریاســت اجرائیــه ،روند توزیع
تذکره های الکترونیکی و برگزاری انتخابات
پارلمانی و شــوراهای والیتی ،تمرکز کنند.
آنها باید تالش ورزند تا دولت مطابق قانون
اساسی کشور بوجود بیاید .اکنون جایگاه
ریاســت اجرائیه قانونی نیست و همچنان
پارلمان کشــور از جایگاه قانونی برخوردار
نیســت و بر اســاس حکم رئیس جمهور
فعالیت می کند .این موارد باعث می شود
که قانون اساسی کشور نا دیده گرفته شود
و فرهنگ بی قانونی نیز افزایش یابد .دولت
زمانی می تواند بر اســاس قانون اساسی
کشور تشکیل شــود که انتخابات پارلمانی
و شوراهای ولســوالی برگزار گردد و قانون
اساسی کشــور نیز تعدیل شود و جایگاه
ریاست اجرائیه در قانون اساسی گنجانیده
شــود .رهبران حکومت وحدت ملی باید
به این درک رسیده باشــند که تنش ها و
اختالفات سیاســی آنها ،کشور را بسوی
بحران سیاســی سوق می دهد ،آنها باید از
تشدید تنش های چند هفته پیش دانسته
باشند که اگر این وضعیت ادامه یابد
احتمال دارد کار به جای بکشد که دیگر آنها
قادر به کنترول وضعیت نباشند و مدیریت
وضعیت سیاســی و امنیتی کشور از دست
آنها خــارج گردد .بنا بر ایــن ،با توجه به
وضعیت امنیتی شکننده و نا رضایتی افکار
عامه از حکومت وحــدت ملی ،بیش از هر
زمانی الزم است که رهبران حکومت وحدت
ملی با توافق هم و هماهنگ کار کنند تا هم
بتوانند بر مشکالت امنیتی و سیاسی فایق
آیند و هم اعتماد و حمایت مردم را دوباره
به دست بیاورند.

دســت نزده و با مذاکره با روسيه درمورد
برچيدن زرادخانه شــيميايي دمشق بر
انديشه اقدام نظامي و هرگونه «تحريک»
دربرابر اياالت متحده نقطــه پايان نهاد.
اين گسست بر انتخاب واشنگتن درمورد
راهبرد « عدم ســنگر سازي مجدد » مهر
تاييد زد .از عقب نشيني نيروهاي نظامي
از عراق و افغانســتان تا کاهش بودجه و
خودداري از اعزام نيروهاي جديد نظامي،
آقاي اوباما کوشيد از حضور نظامي آمريکا
در دنيا بکاهــد تا بتواند خــود را روي
مشکالت داخلي و چاره جويي براي دخالت
هاي بي ثبات کننــده بوش متمرکز کند.
عالوه براين ،ايده عدم سنگر سازي مجدد
آشــکارا برمبناي «راهنمــاي راهبردي»
منتشرشده توســط وزارت دفاع درسال
 ٢٠١٢تدوين شــده است« :براي دستيابي
به هدف هاي امنيتي ،ما به تاکتيک هايي
نرم و کم هزينه دســت خواهيم زد (.)...
نيروهــاي آمريکايي ديگــر در موقعيت
انجام عمليات درازمدت درمقياس وسيع
نخواهند بود».
اين موضع گيري چندان ربطي به انزواجويي
ندارد :اياالت متحــده دهها پايگاه نظامي
خود درسراسر دنيا را حفظ مي کند ،بزرگ
ترين ارتش جهان اســت ،سرويس هاي
اطالعاتي آن ازهمه جهت رشد مي يابند،
 ٧کشور (عراق ،سوريه ،افغانستان ،يمن،
پاکستان و سومالي) را بمباران کرده و به
دخالت در امور حکومت هاي ديگر و اقدام
براي بي ثبات کــردن دولت ها ،عمدتا در
آمريکاي التين ادامه مي دهد .اين عقب
نشيني ناشي از رويکرد ايده آليستي ،به
مفهوم بازتوزيع قدرت درسطح جهاني يا
صلح گرايي نيست .آقاي اوباما ،چنان که
مکرر مي گويد مخالف جنگ نيست بلکه با
«جنگ احمقانه» مخالف است ،جنگي که
درخدمت منافع آمريکا نبوده و تراز هزينه
فايده آن منفي باشــد .امروز ،پناهجويان
از ترکيه يا لبنــان راه اروپا را درپيش مي
گيرند ،بهاي نفت پايين باقي مانده است،
سوء قصدهايي در آنکارا ،بروکسل ،تونس و
باماکو رخ مي دهد :واشنگتن چرا بايد خود
را با اعزام نيرو به خاور نزديک درگير کند؟
اما يک حمله گسترده در خاک آمريکا –
بزرگتر از تيراندازي  ٢دســامبر  ٢٠١٥در
سن برناردينوي کاليفرنيا که موجب کشته
شدن  ١٤تن شد  ،-در هرلحظه مي تواند
وضعيت را تغييــر دهد .آقاي جرج دبليو
بوش در اکتبر سال  ٢٠٠٠مي گفت« :اگر ما
گستاخ باشيم[ ،کشورهاي ديگر] نسبت به
ما بغض خواهند داشت ،اگر ملتي متواضع
ولي قوي باشــيم ،ما را تمجيد خواهند
کرد» و حتي افــزوده بود« :من فکر نمي
کنم که از نيروهاي مــا بايد در کارهايي
استفاده شود که «سازندگي ملي» ناميده
مي شود» .وبعد ١١ ،سپتامبر رخ داد...
ادامه دارد...
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