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توسعه اقتصادي چيست؟

ــــــــــسرمقاله

سایه سیاست ترامپ بر
وضعیت افغانستان
حفیظ اهلل زکی
با انجام مراسم تحلیف رییس جمهور آمریکا ،قدرت سیاسی در
این کشور رســما از حزب دموکرات به حزب جمهوریخواه انتقال
پیدا کرد و دوره ریاست جمهوری ترامپ با همه جارو جنجالهایش
آغاز شد.
شعارهای انتخاباتی ترامپ نسبت به رقیبش بسیار متفاوت بود و
به همین دلیل فهم و درک سیاست های ترامپ در داخل و خارج
آمریکا کمی مشــکل به نظر می رسید .بسیاری از سیاستمداران
دنیا انتظار می کشــند که با تکیه زدن ترامپ بر کرسی ریاست
جمهوری آمریکا چه تغییری در رویکرد سیاســی این کشور در
سطح داخلی و خارجی به وجود خواهد آمد؟
در حالی که افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری قبلی آمریکا
در صدر مباحثات و موضع گیری های سیاسی قرار داشت؛ اما در
انتخابات اخیر مسایل افغانستان زیاد مورد توجه قرار نگرفت .از
اینرو سیاســت ترامپ در باره افغانستان و در کل روند مبارزه با
تروریسم پوشیده و در هاله ابهام باقی ماند.
وضعیت افغانستان در سال های اخیر به سوی پیچیدگی بیشتری
سوق پیدا کرده اســت .همســویی های منطقه ای که بر محور
کشورهای مختلف شــکل می گیرد ،آینده این کشور را با سؤال
ها و تنگناهای زیادتری مواجه می ســازد و بار دگر احتمال خطر
جنگ های نیابتی را در کشــور افزایش می دهد .سیاســت های
آمریکا به عنوان یک قطب قدرت در قبال تروریســم و چگونگی
مبارزه با آن و نیز رویکرد سیاسی حکومت جدید آمریکا در قبال
کشورهای منطقه می تواند در تحوالت آینده افغانستان تأثیرگذار
باشد .عالوه بر آن روند تداوم حمایت ها و کمک های آمریکا برای
امنیت و ثبات نسبی امنیتی و اقتصادی در افغانستان بسیار حایز
اهمیت می باشد.
مردم افغانســتان می داند که اگر از میزان کمک های آمریکا به
افغانستان کاسته شود ،این کشور توان پرداخت معاشات نیروهای
امنیتی و تأمین مخارج و تجهیزات جنگی در برابر هراس افگنان
را ندارد .افغانســتان عالوه بر مســایل امنیتــی در بخش های
اقتصادی و بازســازی نیز به کمک های خارجی نیاز دارد .صدها
مؤسســه خارجی در افغانســتان آمدند و بدون توجه به شرایط
اقتصادی و معیشتی این کشــور کارکنان خود را با معاشات بلند
دالری استخدام کردند و این امر به صورت مؤقت وضعیت معیشتی
مردم را بهبود بخشید؛ اما امروز این مؤسسات فعالیت های شان
را در افغانستان متوقف ساخته و ســبب بیکاری ده ها هزار نفر
در کشــور گردیده اســت .فقر و بیکاری که محصول یک و نیم
دهه غفلت ،ناکارایی و فســاد دستگاه های دولتی و خصوصی در
کشور است ،امروزه به یک بحران جدی بدل شده است .انکشاف
اقتصادی و پیشــبرد روند بازسازی نیازمند کمک های دراز مدت
خارجی و از جمله ایاالت متحده آمریکا است .سیاست های مبهم
و نا روشن ترامپ در باره افغانســتان این نگرانی ها را در سطح
کشور دامن زده است.
اگرچه ترامپ در تماس تیلفونی با رییــس جمهور حمایت های
دوامدار خود را از افغانســتان اعالم کرد؛ اما باید دیده شود که
این حمایت ها در چه ســطح و تا چه مــدت و چگونه ادامه پیدا
خواهد کرد .موضوع مهم دیگر این است که سیاست های حکومت
جدید آمریکا با روســیه چگونه تنظیم خواهد شد؟ آیا تنش های
موجود میان دو کشــور ادامه پیدا خواهد کرد ،یا رییس جمهور
جدید آمریکا تالش خواهد کرد تا همسویی بیشتری را با روسیه،
حداقل در سیاست های بین المللی اش ،به وجود آورد.
تنش در روابط دو کشور برای امنیت منطقه خطر ساز خواهد بود.
در اوکراین و سوریه رقابت های دو کشور اوضاع سیاسی آن کشور
ها را با دشواری بیشتری روبرو کرده است و نشانه های این خطر
پس از سوریه در افغانســتان نیز احساس می شود .نشست سه
جانبه روسیه ،چین و پاکســتان در مسکو ،نگرانی های زیادی را
دامن زد .این نگرانی هــا بر این محور متمرکز بود که رقابت های
دو ابر قدرت سابق ممکن اســت ،شرایط دوران جنگ سرد را بر
مردم افغانســتان و منطقه تحمیل کند و افغانستان را بار دگر به
میدان جنگ نیابتی تبدیل نمایــد .از اینرو کنش و واکنش های
سیاسی این دو کشور بدون شک تأثیر مستقیم بر وضعیت امنیتی
افغانستان بجا خواهد گذاشت.

مديران شــركتهاي صنعتي و همچنين
و پژوهشــگراني كه پروژههاي صنعتي را
مديريت ميكنند بايد با نظريههاي مختلف
در باب توسعه اقتصادي آشنا باشند.
اگر قب ً
ال مطالعات اقتصادي نداشــتهايد،
شايد خواندن اين مقاله كمي دشوار باشد،
اما به هرحال اگر در موقعيتي هستيد كه
تالشهاي شــما از سياستهاي توسعهی
صنعتي كشور تأثير ميپذيرد و يا متقاب ً
ال
بر توسعه اقتصادي كشور تأثير ميگذارد،
خوب اســت حوصله به خرج داده و اين
مقاله را مطالعه كنيد.
تعريف توسعه اقتصادي
•
اساس ًا توسعه اقتصادي به مبحث ارتقاي
عوامــل دخيل از ظرفيــت و توان توليد
اقتصاد ملي و محلي (يعني زمين ،نيروي
كار ،ســرمايه و فناوري) ميپردازد .دولت
با بهرهگيري از منابــع و اختيارات خود
ميكوشــد تا مخاطــرات و هزينههاي
ســرمايهگذاريهاي اشــتغالزاي بخش
خصوصي را كاهش دهد.
معموالً دولتهــا در پي افزايش درآمدها،
فرصتهاي شغلي و بهرهوري منابع ملي،
منطقهاي ،شــهري و نواحي غيرشهري
هســتند .ابزارهاي تحت اختيار دولت و
راهبردهايي كه دولــت طراحي ميكند،
به طور بالقوه ميتواند در بهبود و ارتقاي
موارد زير مؤثر باشد:
 .1نيروي كار (آماد ه سازي و تدارك نيروي
كار ،در دسترس بودن هزينهها)
 .2زيرســاختها و امكانات عمومي (در
دسترس بودن ظرفيتها وخدمات عمومي
اولیه همچون حمل و نقل و مخابرات)
 .3تسهيالت كســب و كاري و اجتماعي
(در دســترس بودن ظرفيــت و خدمات
انكوباتوري براي توسعه شركتهاي تازهپا-
پاركهــاي صنعتي – فنــاوري – علمي-
مدارس -مؤسسات آموزشي-دانشگاهها-
تسهيالت ورزشي و گردشگري)
 .4ساختار اقتصادي (قالب و تركيب)
 .5ظرفيــت نهادهــا (رهبــري ،دانش،
مهارتها) در حمايت از توســعه و رشد
اقتصادي.
به هر تقدير بايــد موازنهاي بين دو هدف
اصلي توســعه اقتصادي ،يعنــي( ايجاد
اشــتغال) و (توليد ثروت) انجام شــود.
چرا كه به طور مثــال ،افزايش بهرهوري،
باعث حذف بعضي از مشــاغل در كوتاه
مدت ميشــود .در ادامه بحث به تشريح
تفاوتهاي ارزشي ،نگرشهاي ايدئولوژيك
مخالــف و نظريههاي مختلــف راجع به
چگونگي رخداد و انجام توسعه اقتصادي
ميپردازيم:

• نظريههــاي مختلف پيرامون توســعه
اقتصادي
توسعه اقتصادي ،دامنه وسيعي از دغدغهها
را دربرميگيرد .اكثــر اقتصاددانان مقوله
محوري در توســعه اقتصادي را “رشــد
اقتصادي” ميدانند.
بســياري از رهبران شــركتهاي تجاري،
با نوعي سادهانديشــي ،توسعه اقتصادي
را به اتخاذ سياســتهاي دولتي مناســب
و عاقالنهاي محــدود ميكنند كه منجر به
افزايش رقابتپذيري شــركتها و صنايع
كشور ميشــود .بعضي ديگر نيز معتقدند
كه دولت بايد نقــش فعالتري در هدايت
اقتصاد كشــور بازي كند و در واقع “توسعه
اقتصادي” را چيزي معادل “سياست صنعتي
كشور” ميدانند.
ط زيست ،توسعه
از نگاه دوســتداران محي 
اقتصادي بايد توســعه پايداري باشــد كه
نظامهاي طبيعي (طبيعــت) و اجتماعي را
هماهنگ ســازد .براي رهبران نيروي كار
(اتحاديهها) نيز توســعه اقتصادي موتور
ع ،آمــوزش پايه
افزايــش درآمدها ،مناف 
عمومي و آموزشهاي ويژه كاركنان است.
رهبران و كارشناسان اجتماعي نيز ،توسعه
اقتصادي را راهــكاري براي تقويت اقتصاد
مناطق شهري و روستايي در راستاي كاهش
فقــر و نابرابري ميداننــد .از نگاه مديران
شهري و محلی ،توســعه اقتصادي شامل
برنامههاي اشــتغالزايي است كه در واكنش
به كاهش كمكهــاي دولت مركزي تدوين
ميشوند.
به هر حال ،از نظريههاي گوناگوني كه راجع
به توسعه اقتصادي وجود دارد ،اين نظريهها
برحســب نوع نگاه بنيادين و رويكردهاي
اساســي ،خود به ايجاد مفروضات رفتاري
مختلف ،تعريف نحــوه بكارگيري مفاهيم

و مقوالت خــاص خود ،تشــريح فرايند
توسعه به روش متفاوت و نهايت ًا پيشنهاد
سياستهاي گوناگون ميپردازند.
نظريات مورد اســتفاده مسئوالن توسعه
اقتصادي هر كشــور ،به صورت مستقيم و
غيرمستقيم ،تكليف مسايل زير را روشن
ميسازد؟
 .1چگونه مسئوالن توسعه در كشور ،توسعه
اقتصادي را درك كردهاند؟
 .2چــه اطالعاتي را بــراي تحليل مقوله
توسعه ،جمعآوري خواهند كرد؟
 .3چه ســؤاالتي برايش در باب توســعه
اقتصادي مطرح است؟
 .4و سرانجام اينكه چه راهبردهايي را براي
توسعه دنبال خواهند كرد؟
به هر حال اينكه نگاه و تفكرات مسؤوالن
توسعه اقتصادي كشــور نشأت گرفته از
چه نظرياتي باشد ،بر ميزان موفقيت آنان
در ارتقاي توان رقابتپذيري كشــور نقش
بسزايي دارد.
براي بكارگيري و پياد ه سازي موفقيتآميز
يك نظريه ،الزم اســت مسئوالن توسعه
اقتصادي كشور ،زبان آن را به خوبي درك
كرده باشند .نظريات عمده توسعه اقتصادي
را كه در ادامــه بحث ميآيد ،ميتوانيم به
طور خالصه در پنج ســرفصل اساسي زير
بررسي كنيم:
ون مقوالت پايــهاي :بخشهاي پايهاي و
تمايزات اساسي كه براي ترسيم يك نظريه
بكار ميروند؛
 .2تعريف اين نظريهها از توســعه :اينكه
بر مبنــاي يك نظريه بخصوص ،توســعه
اقتصادي چيست يا چه بايد باشد؟
 .3محرک های اصلــي :متغير كليدي كه
محرك و منطق نظريه است؟
 .4قوتها و ضعفها :اينكه نظريه به درك

بهتر فرايند توسعه اقتصادي توسط افراد
كمك ميكند؟
 .5كاربردها :روشها و راهكارهاي استفاده
از نظريه در تجربه و انجام توسعه اقتصادي.
• حال  10نظريه اساســي در باب توسعه
اقتصادي را معرفي ميكنيم.
اين نظريهها عبارتند از:
 .1نظريه پايه اقتصادي
 .2ظريه اقالم اساسي
 .3نظريه بخشي
 .4نظريه قطب رشد
 .5نظريه رشد نئوكالسيك
ن منطقهاي
 .6نظريه تجارت بي 
 .7نظريه چرخه محصول
 .8نظريه كارآفريني
 .9نظريه توليد منعطف
 .10تمركزگرايي و توزيع منطقهاي
• نظريه پايه اقتصادي
مقوالت پايهاي در “نظريه پايه اقتصادي”،
بخشهاي صنعتي مســتقر در اقتصاد يك
منطقه ميباشــند؛ خواه به عنوان بخش
پايهاي قلمداد شده يا نشده باشند.
در ايــن نظريه ،توســعه اقتصادي محلي
مترادف با نرخ رشد اقتصادي محلي است
كه برحســب مقدار خروجــي (برونداد)،
درآمد يا اشتغال سنجيده ميشود .محرک
اصلي در اين نظريــه ،واكنش بخشهاي
پايهاي به تقاضا براي صادرات محلي است
كه نهايت ًا باعث رشد محلي خواهد شد.
اين نظريه معتقد اســت كه عاملي به نام
توزيعكننده (ضريب) پايه اقتصادي ،باعث
تســري تغييرات حاصــل در خروجيها،
درآمد و اشــتغال ،به كل اقتصادي منطقه
(كشــور) ميشــود .در واقع رشد صنعت
منطقه به عنوان پايه و مبنا ،باعث رشد كل
اقتصاد آن منطقه خواهد شد.

• مهمترين نقاط قوت اين نظريه عبارتند
از:
 .1متــداول و رايج بودن به عنوان مبنايي
براي درك توسعه اقتصادي (بخصوص در
آمريكاي شمالي)
 .2ســادگي آن به عنوان نظريه يا ابزاري
جهت پيشبيني آينده.
ضعف عمده ايــن نظريه ،جامع نبودن آن
براي درك توسعه اقتصادي در درازمدت
است.
• نظريه اقالم اساسي
نظريه “اقالم اساســي” نيــز بخشهاي
صنعتي را به عنوان مقوالت پايهاي فرض
كرده و توسعه اقتصادي را به صورت رشد
پايداري اقتصــادي در درازمدت تعريف
ميكند.
محرک اصلي در اين نظريه ،سرمايهگذاري
خارجي و تقاضا بــراي كاالهاي صادراتي
اساسي است كه منجر به توليد و بازاريابي
موفق ايــن كاالهــا در بازارهاي جهاني
ميشــوند .يكي از نقاط قوت عمده اين
نظريه به تاريخچه آن در توسعه اقتصادي
آمريكاي شــمالي و تأكيد ويــژه آن بر
“پيشينه اقتصادي هر منطقه” است.
ضعف عمده نظريه مذكور اين اســت كه
بيشتر به توصيف فرآيند توسعه ميپردازد
تا توضيح و تشــريح آن .ايــن نظريه ،با
مشــخص نمودن ارتباطات بين پايههاي
اقتصادي و ابرســاختارهاي سياسي ،يك
راهبرد كلي و عمومي براي توســعه ارائه
ميكند.
مسئوالن توســعه اقتصادي تا زماني كه
كاالهاي اساسي صادراتي كشور ميتوانند
در نظــام اقتصادي بزرگتــر (منطقهاي
جهانــي) ،رقابتپذير باقــي بمانند ،بايد
همــواره بكوشــند توليــد و بهبود اين
محصوالت را سرلوحه برنامههاي خود قرار
دهند.
ايــده اصلي اين نظريــه ،برگرفته از اين
مثل معروف است كه“ :به كاموابافي خود
بچسبيد!” علت هم اين است كه از ديدگاه
اين نظريه تقويــت و بهبود تخصصهاي
موجود ،عاقالنهتر و ســودمندتر از ايجاد
تنوع در پايه اقتصادي يك منطقه يا كشور
است.
فعاليتهاي اقتصادي كه مقيد به مكان و
آمار (يعني آنهايي كه در ارتباط تنگاتنگ
با منابع ويژه ،وروديها يا بازارها نيستند)،
نيستند جذب مناطقي خواهند شد كه يا
حجم بازارشان به اندازه كافي بزرگ باشد،
يا نوعي شرايط اقتصادي مناسب را به سود
صادركنندگان ايجاد كند.
منبع :پرتال جامع اطالع رسانی اشتغال

از تاریخ چه آموختهایم؟ احتما ً
ال هیچ
از قرن بیستم هر چه را فراموش کنیم ،جنگها را نباید از یاد ببریم
نویسنده :تونی جات /ترجمه :محمد غفوی/قسمت سوم

نخســتین اَشــکال اولیــۀ اردوگاههای
زندانیــان را بریتانیاییها در دوران جنگ
بوئر در سالهای  ۱۸۹۹تا  ۱۹۰۲برپا کردند.
بدون جنگ جهانی اول هیچگاه نسلکشی
ارامنه رخ نمیداد و بســیار نامحتمل بود
که کمونیسم یا فاشیســم بتوانند اختیار
دولتهایــی مدرن را در دســت بگیرند.

 کارتون روز

بدون جنگ جهانی دوم هیچ هولوکاســتی
در کار نمیبود .اگر کامبوج بهجد در جنگ
ویتنام درگیر نمیشــد هرگــز نامی از پل
پوت نمیشــنیدیم .البته درباره تأثیرات
خردکنندۀ جنگ بر روی خو ِد ســربازان
معمولی نیز مستندات بسیاری موجود است.
ایاالت متحده تقریب ًا از همۀ این مسائل به
دور ماند .آمریکاییها ســدۀ بیستم را در
فضایی بسیار مثبتتر پشت سر گذاشتند
و شــاید تنها کســانی در جهان بودند که
چنین تجربهای داشتند .آمریکا در معرض
هیچ تهاجمی قرار نگرفت .شــمار بسیار
زیادی از شــهروندانش یا بخش وسیعی از
قلمروش را در نتیجۀ اشــغال یا تجزیه از
دســت نداد .اگرچه آمریکا در جنگهای
نواستعمارگرانه در سرزمینهای دوردست
(در ویتنام و اکنــون عراق) خوار و خفیف
شــده ،هرگز از تمامی تبعات یک شکست
نظامی آسیب ندیده اســت .مردم آمریکا
علیرغم تذبذبشان در قبال اقدامات اخیر
دولتشان هنوز هم اغلب احساس میکنند
که جنگهایی که کشورشان به راه انداخته
است عمدت ًا «جنگهایی خوب» بوده است.
آمریکا ،از رهگذر نقش خویش در دو جنگ
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جهانی و دســتاوردهای حاصل از آنها،
بهرۀ بســیاری برد و از ایــن حیث هیچ
وجه مشترکی با بریتانیا ندارد ،بریتانیایی
که تنها کشــور بزرگ دیگری اســت که
آشکارا از دل آن نبردها پیروزمند بیرون
آمد ،لیکن بهبهای ورشکستگی تقریبی و
ازدستدادن امپراتوری خویش .همچنین
آمریکا در مقایسه با دیگر جنگساالران
بزرگ ســدۀ بیستم بهنســبت سربازان
کمتری را در میدان نبرد از دســت داد و
بهندرت شاهد تلفات غیرنظامیان بود.
شایسته اســت این تضاد را از نظر آماری
بررســی کنیم .در جنگ جهانی اول تعداد
کشتگان جنگیای که آمریکا به خود دید
اندکی کمتــر از ۱۲۰هزار نفر بود .این ارقام
در انگلستان ،فرانســه و آلمان بهترتیب
۸۸۵هــزار۱.۴ ،میلیون و بیش از ۲میلیون
نفر بــود .در جنگ جهانی دوم ،درحالیکه
آمریــکا حدود ۴۲۰هزار نفــر از نیروهای
نظامی خود را در جنگ از دست داد ،ژاپن
۲.۱میلیون نفر ،چین ۳.۸میلیون نفر ،آلمان
۵.۵میلیون نفر و اتحاد جماهیر شــوروی
تخمین ًا ۱۰.۷میلیون نفر از نیروهای خویش
را از دســت دادند .یادنامۀ کهنهسربازان

جنگ ویتنام در واشنگتن دی.سی حاکی
ازمرگ ۵۸هــزارو ۱۹۵آمریکایی در طی
جنگی است که پانزده سال به طول کشید:
اما ارتش فرانســه دو برابر این تعداد را در
نبردی ششهفتهای طی ماههای می و ژوئن
 ۱۹۴۰از دست داد .در پرتلفاتترین عملیات
ارتش آمریکا در سدۀ بیستم ،یعنی حمله
به آردن از دســامبر  ۱۹۴۴تا ژانویۀ (۱۹۴۵
موسوم به «نبرد بالج»)۱۹ ،هزارو ۳۰۰سرباز
آمریکایی کشــته شــدند .در  ۲۴ساعت
نخست جنگ ُســم (یکم جوالی ،)۱۹۱۶
ارتش بریتانیا بیش از ۲۰هزار کشته برجای
گذاشت .در نبرد استالینگراد ارتش سرخ
۷۵۰هزار تن از ســربازان خود را از دست
داد و ورماخت (قوای متحد آلمان نازی) نیز
همین تعداد کشته داد.
بدینسان ،بهاستثنای نســلی از مردانی
که در جنــگ جهانی دوم به میدان جنگ
رفتند ،ایاالت متحدۀ آمریــکا از نبرد یا
ازدستدادن نیروهایش ،بهگونهای که ابدا ً
قابلقیاس با تلفات نیروهای نظامی دیگر
کشورها باشــد ،هیچ خاطرهای ندارد .اما
ِ
تلفات نیروهای غیرنظامی اســت که
این
ْ
دیرپاتریــن داغ خود را بــر حافظۀ ملی

میگذارد .درواقع همین جاست که آن تضا ْد
ذهنی بیشــتری بهدنبال میآورد.
خلجان
ِ
تنها در جنگ جهانــی دوم بریتانیاییها
۶۷هزار کشــتۀ غیرنظامی داشــتند .در
اروپای قارهای ،فرانســه شاهد کشتهشدن
۲۷۰هزار نفــر از غیرنظامیــان خود بود.
یوگوسالوی شاهد مرگ بیش از نیممیلیون
غیرنظامی بود .همچنین آلمان ۱.۸میلیون،
لهستان ۵.۵میلیون و شوروی بنا بر تخمین
۱۱.۴میلیون نفر تلفات غیرنظامی داشتند.
حــدود ۵میلیونو۸۰۰هزار نفر از این ارقام
نجومی به کشتهگان یهودی اختصاص دارد.
دورتر ،در چین ،آمار کشتگان از ۱۶میلیون
نفر میگــذرد .تلفــات غیرنظامی آمریکا
(بهجز نــاوگان تجــاری) در هر دو جنگ
جهانی به کمتر از ۲هزار نفر میرسید.
درنتیجــه ،امــروزه ایاالت متحــده تنها
دموکراسی پیشرفته در جهان است که ،در
آن ،چهرههای عمومــی از نیروهای نظامی
تمجید و تجلیل میکنند ،احساســی که
در اروپای پیش از  ۱۹۴۵نیز آشــنا بود ،اما
اکنون تقریب ًا ناشــناخته است .در آمریکا
مداران خود را در میان نمادها و
سیاســت
ْ
سازوبرگهای دال بر کفایت نظامی محصور
میکنند ،حتی در ســال  ۲۰۰۸سخنگویان
آمریکا هریک از متحدان این کشــور را،
که بــرای ورود به درگیــری نظامی درنگ
میکردند ،به صالبه میکشــیدند .بهاعتقاد
این یادآوری تضادآمی ِز جنگ و تبعات
من ْ
آن ،و نه هرگونه تفاوت ســاختاری میان
آمریکا و دیگر کشورهایی که از جهات دیگر
با آن مشابه هستند ،است که روشنکنندۀ
علت واکنشهای متفاوت آنان به چالشهای
کنونی در ســطح بینالمللی است .درواقع
این ادعــای خودبینانــۀ نومحافظهکارانه
کــه «جنگ و نــزاع اموری هســتند که
آمریکاییها ،برخالف اروپاییان ســادهلوح
با آن رؤیاهای صلحطلبانهشان ،آن را درک
میکنند» بهنظر من کام ً
ال غلط اســت :این
اروپاییان (در کنار آسیاییها و آفریقاییها)
هســتند که جنگ را بهنحو احسن درک
میکنند .بیشتر آمریکاییان بهاندازۀ کافی
بختیار بودهاند که در جهلی سرخوشــانه
دربارۀمعنای حقیقی جنگ زندگی کنند.
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