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دست یابی به صلح ،از رویا تا واقعیت!

ــــــــــسرمقاله

امنیت؛ راهکارها و
چالش ها
حفیظ اهلل ذکی

مباحث مربوط به امنيت در هر كشــوري از حساسيت و اهميت
فوقالعادهي برخوردار ميباشد؛ اما در افغانستان ،اخصا در شرايط
کنوني ،به دليل وجود عوامل و شــرايط اســتثنايي ،ضرورت و
اولويت ويژه مييابد.
روند اســتقرار نيروهاي ناتو در مناطق جنوب ،تجهيز نيروهاي
دفاعي و امنيتي با سالحهاي مدرنتر و مؤثرتر و افزايش كمي آنها
و به موازات آن فعالتر شــدن سياست خارجي و اظهارات مقامات
بلند پايه ناتو در رابطه به افغانستان ،همه حاكي از نوعي بيثباتي
در منطقه و اوضاع نگران كننده امنيتي در افغانســتان حكايت
دارند.
امنيت داخلي يكــي از مهمترين و ضروريتريــن پديدههايي
اســت كه براي حفظ ،بقا و پيشرفت و استحكام نظام مورد توجه
سياســتمداران و دولتمردان قرار ميگيــرد .زيرا بدون امنيت و
احساس آرامش نسبي شــهروندان هيچ برنامهاي در كشور قابل
اجرا نيست ،فعاليتهاي اقتصادي ،رونق بازارهاي تجاري و فرايند
واردات و صادرات كاالها ،ســرمايهگذاري ،طرحريزي ،ايجاد نظم
و اداره و ثبات و مانند آنها در گرو تأمين امنيت سراســري ميسر
ميگردد .امنيت مجموعه شرايطي اســت كه به تحقق نيازهاي
سياسي-اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي بستگي دارد و متأثر از
موقعيت ژئوپلتيكي ،ويژگيهاي اقتصادي ،سياســي ،اجتماعي و
تاريخي هر كشور ،وضعيتهاي متفاوتي را شامل ميشود.
امنيــت داراي دو بعد داخلي و خارجي اســت و در بعد داخلي
مســايلي از قبيل نظم ،آرامش ،ايمني ،تأميــن منافع عمومي و
توانايي دولت در جهت برآورد ه ســازي توقعات روز افزون جامعه
را شامل ميشود .آرزوها و خواســتههايي كه توسعه مترقيانه و
متمدنانه فرهنگ و پيشرفت اقتصاد و دموكراتيزه شدن سياست
را هدف قرار ميدهد.
جلوه خارجي امنيت بيشتر ناظر به موقعيت بينالمللي و جايگاهي
است كه يك كشــور در عرصه جهاني به دست ميآورد .امنيت
زماني ميسر ميگردد كه يك ملت عالوه بر دارا بودن تواناييهاي
دفاعي ،به اين باور رسيده باشد كه ادامه زندگي افراد آن ،از لحاظ
مادي و معنــوي با خطر جدي مواجه نميباشــد .بنابر اين گفته
ميتوانيم كه در سالهاي پس از جنگ كه دوره بازسازي نام گرفته،
هيچگاه مردم ما به طور كامل احساس امنيت نكردهاند و تهديدات
نظامي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي از نگرانيهاي بوده كه ذهن
تودهها و زمامداران را همواره به خود مشــغول داشته است؛ اين
احســاس البته از آغاز امسال و در پي افزايش حمالت انتحاري و
تروريستي شــدت بيشتري يافته است و مردم بيشتر از هر زمان
ديگر خطر گروههاي طالبان و القاعده و ســاير حلقات خشونت
طلب را احساس ميكنند.
نگرانيهاي فزاينده ملي و جنايات خشــونتآميز در پايتخت و
ساير واليات ،نوعي دلسردي و بيميلي به سرمايهگذاري و ساير
فرايندهاي ملي را شدت بخشيد و ثبات و آرامش نسبي به وجود
آمده را برهم زد و امنيت ملي را با تهديد مواجه كرده و ســاختار
داخلي را با وضع متزلزل و غير متعارف دچار نموده است.
بدون ترديد عوامل ناامني و بحران در كشور به زمينههاي داخلي
و خارجي باز ميگردد و در بررســي آن بايســتي به هردو زمينه
توجه نمود.
در عرصه خارجی افغانستان ناچار است كه از طريق تعيين هدفها
و اولويتهاي سياســت خارجي و نيز توانمند سازي قدرت ملي
و بــا تقويت عناصر مادي و غير مــادي آن ،توانايي دفاعي خود
را در برابر كشــورهاي خارجي باال ببرد .تــوان ملي ما گرچند از
لحاظ پيشــرفتهاي فني ،تكنولوژيكي ،اقتصادي و نظامي بسيار
محدود است؛ ولي تقويت ســجاياي ملي گرايانه از طريق اتخاذ
سياستهاي اعتمادساز ميان دولت و ملت امكان پذير ميباشد.
اما در عرصــه داخلي تأمين امنيت ،به توزيــع عادالنه امكانات
بازسازي ،كاهش فساد اداري و مبارزه جدي با كشت و قاچاق مواد
مخدر و مبارزه شديد و انعطافناپذير با عوامل گروههاي معارض
و خشونتطلب و توجه به خواستهها و تقاضاهاي جامعه و اجتناب
از گرايشات شئونيســتي و نيز رفع عوامل تهديد كننده امنيت،
بســتگي پيدا ميكند و تا اين پارامترها بــه نحو مطلوب و مورد
پسند جامعه تحقق نيابد ،آرزوي تأمين امنيت مانند هميشه ،در
سينهها باقي خواهد ماند.

آخرین نشســت صلح ،یعنی سومین دور
ِ
نشســت چهارجانبه در اســامآباد میان
نمایندگان افغانســتان ،پاکستان،ایاالت
متحده امریکا و چیــن برگزار گردید .این
نشست نشــان داد که برای دست یابی به
صلح هنوز راه بســیار طوالنی پیش روی
قرار دارد .آنچه این راه را طوالنی ســاخته
است صداقت کامل و دقیق برخی از شرکت
کنندگان این نشســت و نیز حاضر شدن
گروه های مخالف بخصــوص طالبان برای
پیوستن به روند صلح می باشد .هرچند در
ارتباط با نشست های اخیر درباره صلح از
اولین نشست تا آخرین نشست یعنی دور
سوم آن خوش بینی هایی در برخی محافل
و تصورات سیاست گران شکل گرفته است
اما باید گفت متاسفانه نکته های نهفته در
این نشســت ها و بویژه در نشســت سوم
اســام آباد نشــان داد که با وجود همۀ
ِ
نشست به وجود
خوشبینیهایی که در این
آورده اســت؛ ولی هنوز نمیتوان مطمین
بود که این نشســت ها به نتایج مطلوب و
مشخص آنگونه که مردم افغانستان انتظار
دارنــد ،بینجامد .نکته مهــم در این مورد
آنســت که هنوز میان شــرکت کنندگان
توافق و دیدگاه مشترک بعنوان یک راهکار
و یا برنامه صلح شــکل نگرفته است .صلح
هنوز در خوش بینانــه ترین حالت بعنوان
یک رویا یا آرزوی انســانی و خواســتنی
مطرح می باشــد و در بدترین حالت داعیه
صلح بعنوان یک ابزار یا روش برای تحمیل
اراده خود بر دیگری و یا مخفی ســاختن
منویات خود در عقبه آن مطرح است .این
تفاوت ها یا نبود توافق در مورد نقشــه راه
صلح کامال هویدا و برمال می باشد که فارغ
ازتوضیح دانسته می شود .در محله نخست
تفاوت دیدگاه و منظر میان آنچه حکومت
افغانســتان بعنوان یک هدف از روند صلح
در نظر دارد با آنچه مقامات پاکســتانی در
ت است .در مرحله
پی آن هســتند متفاو 
بعدی تفاوت دیدگاه میان اعضای پرقدرت
این نشست یعنی چین و امریکا می باشد.
کامال روشن اســت آن چیزی که امریکایی
ها در روند صلح بدنبال آن هســتند دقیقا
آن چیزی نیســت که چینایی ها در پی آن
می باشند.
مسئله جدی تر این که متاسفانه در دیدگاه
های دولت افغانســتان نیــز هنوز توحید

شکور

نظر و راه کار مشــخص و اجماع عمومی به
معنای دقیق کلمــه در مورد صلح و روند و
راه کارهای آن هنــوز وجود ندارد .اعضای
ائتالفی حکومت که متشکل از جناح های
مختلف سیاســی می باشند با دیدگاه های
متفاوت و گاه حتــا متناقض در مورد صلح
سخن گفته و عمال آن را پیگیر هستند.
در همیــن حال معلوم نیســت که طالبان
و گروه های شورشــی مســلح و حکومت
پاکستان در مورد شــاخصه های پذیرش
روند صلح و مشــارکت در روند آن تا چه
اندازه توافق نظر و پذیرش وجود داشــته
باشــد .به ویژه این که حکومت افغانستان
تاکید ورزیده اســت که بــرای روند صلح
هرگز حاضر نیست که از اصول و ارزش های
دموکراتیک خویش دست بردارد یا در مورد
آن بحث و تجدید نظری صورت گیرد .حال
آیا پاکستانی ها قادر خواهند بود که روند
صلح را بدون پیش شرطر مشخص بر رهبری
های پراکنــده مخالفین و بخصوص طالبان
بقبوالند؟ این ها همه مواردی است که روند
صلــح را با کندی و حتا نگرانی از توقف آن
دچار می ســازد و یا در خوش بینانه ترین
حالت این موارد ،جــای این نگرانی وجود
دارد که آیا شاخه های پراکنده طالبان قادر
خواهند شد که درباره صلح و چگونگی آن
صدای واحد داشــته باشند و نیز از آدرس
مشخص و واحد با حکومت طالبان هماهنگ

پنج سال پس از بن علی

اینها همه منجر به ایجاد «ناخوشی» هایی
میگردد که تونســی ها قادر به پیدا کردن
مسئوالنش نیستند .عملکرد نهادها منجر
به احســاس نوعی قــدرت نامنظم و فاقد
یک موتور واقعی میگردد .از لحاظ تئوریک
میتوان آن را یک سیستم پارلمانی دانست
ِ
ــنت ریاستی،
که هنوز ســنگینی یک ُس
یا حتی اســتبدادی را برپشت خود حس
میکند .اگر وزن خود را داشته باشد ،آنوقت
کنترل در دست رئیس دولت نخواهد بود .به
دلیل فقدان یک اکثریت متشــکل بر حول
یک برنامه خاص ،نخست وزیرمنتخب ،آقای
حبیب الصید ،بیشتر حکم یک خدمتگذار
دولت را دارد تا یک رهبر سیاســی واقعی.
و در مورد مجلــس نماینده های مردم نیز،
خانم «انس بن عبدالکریم» ،رئیس سازمان
«البوصله» ،تاکید میکند« ،تنها کمی بیش
از پارلمان یک دیکتاتور قدرت دارد» .خانم
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و همسوی باشند؟
بنابراین باید گفت کــه صلح ،واژه ای که
زندگی انسان را در طول تاریخ به زیباترین
شکل و شــیرین ترین مزاق آن تعبیر و
تفســیر مینماید .صلح ،نه تنها در جهان
امروز ،و نه تنها پس از جنگ دوم جهانی،
بلکه از کهن ترین دورانهای تاریخ برای
جامعه بشری به مثابه یک آرزوی زندگی
بخش و آرمانی انســانی مطرح بوده است.
خشونت و جنگ ،نابسامانی و آشوبهای
که گاه بگاه زندگی بشــر را در نوردیده و
توفانی از آشــفتگی و پریشانی را برجای
نهاده است ،انســان برای بازیابی زندگی
دوباره و چشــیدن طعم شیرین حیات و
لذت بردن از بودن خویش به چتر کالن و
امید بخش صلح پناه برده است.
مردم رنجدیده افغانستان درمیان همه ملل
دنیا ،شاید با واقعیت جدی تر نیازمندی به
صلح را درک کرده باشد .تشنگی مردم ما
برای دست یابی به صلح را شاید نتوان در
قالب واژگان ها بیان داشت .زیرا زندگی و
تاریخ مردم ما همواره شــاهد رویدادهای
خونین و تــکان دهنده و خشــونت بار
بوده است .ســاختار طبیعی و اجتماعی و
فرهنگی ما نیز متاسفانه بگونه ای بوده و
میباشــد که رنگ غالب و چهره برجسته
آن خشــونت میباشد .آرامش و صلح هم
چون هزاران آرزوی انسانی دیگر فقط در

تخیالت و داستان ها و قصه های مردم ما
جای یافته است.
بطور مشــخص اگر بتوان گفــت تاریخ،
سیاست ،فرهنگ ،جامعه ،اقتصاد ،زندگی
و ...در جامعــه ما بیــش از هرچیزی با
خشــونت و جنگ توأمان بوده است و از
آرامش و مســالمت و صلح خالی! اگر در
ادبیات سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی ما
کلمه ای و جمله ای بنام صلح یا در ارتباط
با صلح مطرح بوده است در واقع فقط در
حد یک آرزو و خیال بوده است و یا سایه
ای بسیار کمرنگ ونسیمی بسیار نازک و
لحظه ای بسیار کم شمار.
در شــرایط کنونی هنوز که هنوز اســت
مســئله صلح با این که بگونه ای بســیار
جدی و گســترده در عرصه سیاســت و
اجتماع مطرح میباشــد ،ولی در حقیقت
امر هیچ جایگاه تعریف شده و واقعی برای
آن در نظر گرفته نشــده است .صلح در
این عرصه و زمانــه نیز هم چون تفنگ و
شمشیر و برچه و گلوله بسان یک ابزار ،در
کنار هزاران ابزار خشونت دیگر قرار داده
شده است .اگر گاه زمانی تفنگ و شمشیر
و برچــه و گلوله برای غلبه بر دشــمن و
رقیب کارگر نیافتاد و نتوانســت گلویی
را ببرد یا صدایی را خفه ســازد یا ناحقی
را برکرسی رســاند ،آنگاه از حربه صلح
استفاده میشــود .این وضعیت را در صف
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انس بن عبدالکریم موسســه «البوصله» را
به عنوان رصد خانــه فعالیت های مجلس
بنیاد نهاده است ،و دیگر بنیانگذار موسسه،
خانم امیره یحیوی ،در ســال  ۲۰۱۴جایزه
«پیشــگیری از درگیری» را از بنیاد «ژاک
شــیراک» دریافت کــرد« .مجلس فضای
کافی برای کار کمیســیون ها ندارد ،هیچ
پشتیبانی فنی برای نماینده ها وجود ندارد،
این مجلــس دارای هیچ قــدرت ابتکاری
نیســت .وقتی مجلس پیش نویس قانون
آزادی اطالعات را برای محدود کردن دامنه
اســتثناهای اعمال شده اصالح کرد ،دولت
آن را پس گرفت و بعد دوباره همان نسخه
اول خودش را به مجلس فرستاد».
به این ابهام ســاختاری بایستی پیکربندی
مجدد و پرزحمــت طرفهایی که پایه های
ائتالف بر دوش آنان قرار گرفته را نیز اضافه
کرد .هردو طرف در کولبار خود چیزی به جز
تجربه فرهنگ دموکراتیک اخیر را ندارند،
و متولیان میراثی هســتند که بایستی به
روز رسانی شود :یک درک «بورقیبه ای» و
مداخله گرایانه از دولت در «ندای تونس»،
و ترکیبی از تفکر ســنتی و پروژه اخوان
المسلمین در «النهضه».
حزب اصلی قــدرت ،ندای تونس ،در مقابل
چشمان مبهوت همگان چند پاره شده است
و خود را مانند یک ماشین انتخاباتی حول
یک ایده مدرنیست و بدون برنامه ای خاص
شکل می دهد .ترکیبی از امواج پی در پی
چپ ،اتحادیه گرایی ،انجمن های حرفه ای،
سابق «تجمع دموکراتیک
ومدیران اجرایی
ِ
قانون اساســی» ( )RCDمتعلق به رئیس
جمهور ســابق ،بن علی .اکنون که موسس
آن به قــدرت راه یافته ،حزب ندای تونس
خود را درگیر بازی ای با هدفهای ناهمخوان
میابد ،واز آنجا که واقع گرایی موجب شــد
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هدف حذف النهضه را نیــز کنار بگذارد،
خود را فاقد یک هدف سیاســی مشخص
میابد .در این وضعیت تازه ،به نظر نمیرسد
هیچکدام از ســاختارهای موجود قادر به
مدیریت تضادهای درونی حزب باشند.
دبیر کل ندای تونس ،محســن مرزوق ،که
زمانی جانشــین ریاست محسوب میشد،
محبوبیت خود را به حافظ قائد السبسی،
فرزنــد رئیس دولت ،باخته اســت ،که از
پشــتیبانی نزدیک ترین مشاوران رئیس
جمهــور ،هماهنــگ کننــدگان منطقه
ای ،شــخصیتهای شــناخته شده تجمع
دموکراتیک قانون اساســی ،و ســنگین
وزنهای دولتی برخوردار اســت .اراذل و
اوباش ،و کنترل مالیاتی :در این مبارزه که
هنوز ادامه دارد ،هر ضربه ای مجاز است.
بازی همچنین شامل رقابت های بی پرده
بین ثروتهای عظیم و قبیله های اقتصادی
در تونس ،سوسه و صفاقس است .به گفته
نماینده مخالف دولت ،خانم بشری بلحاج
حمیده ،طرفداران مرزوق با پشــتیبانی
حدود ســی نماینده مجلس تالش دارند
پــروژه ای نزدیکتر به هدفهــای اولیه را
تعقیب کنند« :آنها دنبال ایجاد یک حزب
محافظه کار هستند ،ما یک حزب پیشرو
میخواهیم .آنهــا میخواهند دوباره همان
نظام حزبــی را بــه راه بیاندازند که قبال
بود ،با حمایت النهضه ،و بر اســاس یک
آشتی تاریخی ،تا حکومت و اقتصاد را مال
خودشان کنند».
در طرف النهضه ،آرامش بســیار بیشتری
به چشم میخورد .بحث های درون حزبی
توســط یک دســتگاه حزبی مستحکم
مدیریت میشــود که قادر است مشورت
های گســترده ای را ســازماندهی کند.
وفاداری اعضا به حزب مانع از این میشود

که سر و صدای درگیری ها از بیرون شنیده
شود .تشکیالت در حال آماده شدن برای
دهمین کنگره اش است ،که برای نوسازی
عقیدتی و استراتژیک در اوائل سال ۲۰۱۶
طراحی شده اســت .عبدالحمید جالصی،
رئیــس «مجلس الشــورا» که ســاختار
مشورتی حزب است ،میگوید« ،النهضه در
حال آغاز به یک تغییر عمیق است .ما به
زمان نیاز داریم تا بتوانیم حزبی را که حزب
اپوزیسیون ،و حتی تشکیالتی زیرزمینی
بوده است به حزبی با قابلیت قرار گرفتن
در راس دولت تبدیــل کنیم .بعد از چهل
ســال مبارزه با «دولت عمیق» ،زندان ،و
شــکنجه ،فعاالن ما یک نوع بی اعتمادی
خاص پیدا کرده اند .امــروز ما در زمینه
اعتماد و همکاری کار میکنیم .بایســتی
روی ایــن واکنش های اتوماتیک خودمان
کار کنیم واین واقعیت تــازه را تئوریزه
کنیم ».ارثیه فکری عبدلعزیز ثعالبی ،نماد
اجدادی جنبش ملی که توسط بورقیبه در
سالهای  ۱۹۳۰حذف شد ،بکار گرفته شده
تا الدستوری ها و محافظه کاران اسالمی را
در یک جریان فکری مشترک بهم نزدیک
کنند  ،و پایه های اتحادی را بگذارند که به
عقیده برخی از مقامات النهضه ده یا پانزده
سال دوام خواهد آورد.
با وجود وفاداری بــی نقصش به دولت و
تالشهای آشکارش برای انطباق با شرایط
جدید ،حزب اسالمیســت قادر به برطرف
کردن ســوء ظن دشــمنان سیاسی خود
نیست .آیا برنامه اش هنوز اسالمی کردن
هنجارهای جمعی اســت؟ فعالینی که به
محافظه کارترین جنبه های دینی وفادار
مانده اند ،تحت چه نوع تاثیراتی خواهند
بود؟ اما شرم آور ترین ســئوال آزارنده
برای حزب مربوط به مســئولیت آن است
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آرایی های سیاسی و نظامی کشور میتوان
اندکی روشنتر بیان داشت .وقتی طالبان و
تروریســتها و حامیان بیرون مرزی شان
احساس نمایند که شدت خشونت و قساوت
افکارعمومی داخــل و خارج را جریحه دار
نموده و یا بنا به دالیلی دم شمشیر و صفیر
گلوله کارگر واقع نمی گردد فورا ادعاهای
بنام روند گفتگــو و صلح مطرح میگردد؛
موقعی که شــرایط اضطرار رفع گردید باز
میز گفتگو و صلح آســانتر از گذشته جمع
آوری میگردد .در داخل کشور نیز کسانی
که هزاران تمنای شخصی و قومی و گروهی
و قدرت طلبانه دارند یا برای دست یافتن به
انباشته ای از پول پروژه ای را طراحی نموده
اند فورا ادعای «الصلح خیر» را سرداده و به
گردهمآیی ها و تجمع ها و خطابهها پرداخته
میشود .ســرانجام صلح بازیچه ای همانند
دهها وسیله بازی دیگر در دست بازیگران
قدرت و سرمایه .در این میان آنچه قربانی
صلح میگردد خود ،صلح است و مردمی که
تشنه صلح اند.
واقعیت آنســت که دربــاب نیازمندی به
صلح و ضرورت سیاسی و تاریخی آن برای
افغانســتان و چگونگی میکانیزم و طرح آن
هــزاران هزار مرتبه گفته و نوشــته و ادعا
گردیده است؛ اما به دلیل این که هرگز نگاه
صادقانه واستراتژیک و واقع بینانه نسبت به
صلح وجود نداشــته و ندارد به همین دلیل
هرگز بــه نتیجه الزم نه تنها منجر نگردیده
اســت بلکه دامنه و عمق بحران و خشونت
و جنگ را وسعت بخشــیده است .تجربه
کشورهای که مشکل و منازعات دهها ساله
تاریخی و فرهنگی و سیاسی و ...داشته اند
اما چون عزم و آهنگ صادقانه در رســیدن
به صلح داشــته اند توانسته اند که بر همه
نامالیمات و ناخواســتنی ها غلبه یافته و
شاهد صلح را برای سرزمین و مردم خود به
ارمغان ببرند و اینک در فضای صلح به رشد
و توسعه و ترقی و زندگی انسانی دست یابند
و بودن شان مفهوم « انسانی» پیدا نماید .اما
در مقابل ،در جامعه ما چون همه چیز ابزاری
اســت ،ان هم ابزاری برای خشونت و تفوق
طلبی و غرض ورزی و طمع ورزی و منبع سود
و سرمایه و ....با هرتالش و کوشش بنام صلح
در واقع بیش از گذشته در باتالق و منجالب
بحران و خشونت و جنایت فرو میرویم  .تا
زمانی چنان است چنین خواهد بود.

درگسترش سلفی گری جهادی طی سالهای
 ۲۰۱۲و  ،۲۰۱۳زمانی که قدرت را در دست
داشــت .تندروترین جناح چپ در پی آن
اســت که مســئولین آن دوره به پیشگاه
عدالت کشیده شــوند؛ و سرشناس ترین
چهره آنان خانم بسمه خلفاوی است ،بیوه
رهبر سیاسی چپ ،شکری بلعید ،که در ۶
فبروری  ۲۰۱۳ترور شد.
توافقــی که بین النهضــه و رئیس جمهور
السبســی انجام گرفته فعال حــزب را از
دادگاهــی شــدن حفظ کرده اســت .اما
هرچه اعتبار دولت کمتر میشــود ،حمالت
تروریســتی احساسات ضد اسالمیستی را
تشدید میکنند و پایه های ائتالف را تحت
فشــار میگذارند .دستگاه امنیتی استقالل
خود را از طریق برخــوردش با جهادی ها
تقویت میکند .روشــهای قدیمی خود را از
سر میگیرد ،و اجازه می یابد مدیران سابق
خود را به کار بازگرداند.
آیا ممکن اســت قدرت سیاســی دیگری
بر صحنه ظاهر شــود ،شــبکه ای ملی از
فعــاالن ایجاد کند ،و حمایــت مالی الزم
برای کســب قدرت را به دست بیاورد؟ در
شرایط فعلی کشور ،احتماال نه یک قدرت
چپ .عبدالرحمن الهذلی  ،مدیر هماهنگی
انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی ،و یکی
از ســازمان دهندگان اصلی دو گردهمآیی
«فوروم اجتماعی جهانــی» در تونس ،به
گالیه میگویــد« :آنهایی که به حاشــیه
رانده شــده بودند ما را آزاد کردند ،اما بعد
خودشان کنار زده شــدند .چپ ها محله
های فقیر نشین را ترک کرده اند .ما آماده
نبودیم ،و آدمهای رژیم سابق متوجه شدند:
باز سر جای خودشان برگشته اند ،درعالم
سیاست ،مدیریت ،رســانه ها ...خطای ما
این بود که درست بعد از  ۱۴جنوری دنبال
ایجاد یک اجماع از چپ تا النهضه بر ســر
اصالحات کلیدی نرفتیــم .آن موقعیت را
از دســت دادیم .انقالب دیگری هم در کار
نخواهد بود».
بی تفاوتــی عمومی در تونس همیشــه
محققان را متعجب کرده اســت :رضایتی
ضمنی به قرارداد امنیتی؟ عدم همکاری با
حکومتی که از تامین خدمات اساسی عاجز
اســت و احترام چندانی برای شهروندانش
قائل نیست؟ یا اعتراضی خاموش در انتظار
روزی که باز تبدیل به شورش گردد؟
در این حــال ،فضای سیاســی به نظر
اشــباع شده میرســد از نگرانی درباره
جهادگرایی ،کــه ،اگربه فعالیت خود در
تونس شدت ببخشــد ،شرایطی مطلوب
برای بازسازی اســتبداد فراهم خواهد
آورد .تنها امید به تحــوالت اجتماعی
میتوانــد از ناحیه ابتکاراتی باشــد که
بذرشان در شکافهایی که انقالب درست
کرده بود کاشته شده است.
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