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انقالب افغانستان و نسخهای ِشفابخشی که نانوشته ماند

ــــــــــسرمقاله

نیاز به بازبینی
استراتیژی امنیتی کشور
محمدرضا هویدا
واکنش طالبان نسبت به تصمیمات اخیر ریاست جمهوری ،نشان
از این امر داشــت که حکومت نســبت به تصمیم خود در مورد
مبارزه با طالبان جدی اســت .طالبان به تصمیم حکومت نسبت
به اعدام کســانی که در قتل و کشتار مردم بی گناه دست دارند،
واکنش نشــان داده و حکومت را تهدید کرده است که در صورت
اقدام به این کار باید منتظر تبعات آن باشد .در عین حال مقامات
می گویند که پرونده های محکومین به اعدام بازبینی می شوند.
مقامات امنیتــی در بعضی از والیات نظیر کندز نیز می گویند که
وضعیت تهاجمی به خود گرفته اند و از این پس علیه طالبان هیچ
گونه اهمال و تساهلی نخواهند داشت.
آنچه باید در آن تامل داشــت این است که جنگ در افغانستان
تا کنون تابع یک اســتراتیژی منظم و خاص که اهداف واضح را
با راهکارهای روشــن دنبال کند نبوده است .بدین جهت است
که نه صلح را در قالب مشخصی می توان ارزیابی کرد و نه جنگ
را .هنوز از ســخنرانی های داغ و تند مقاماتی که مسئول پروسه
انتقال مســئولیت های امنیتی از نیروهــای خارجی به نیروهای
افغان بودند ،ســالهای چندی نگذشته است .مسئولین و مقامات
کشور در آن زمان از وضعیت عالی نیروهای افغان و از توانایی ها
و قابلیت های این نیروها داد سخن می زدند و مدعی بودند که در
صورت خروج نیروهای بین المللی ،نیروهای افغان توانایی مهار هر
نوع بحران و ناامنی را خواهند داشــت .در حالی که بعد از خروج
اولین گروه از نیروهای خارجی از افغانستان واضح بود که توانایی
های نیروهای دولت افغانستان در مقابله با بحران ها ،به اندازه ای
نیســت که بتواند بر همه آنها فایق آید .گسترش جنگ از شمال
به جنوب ،ســقوط شماری ولسوالی ها و حتا در خطر قرار گرفتن
والیات ،بخش هایی از عواقب این خروج بوده است.
در عین حال ،از ســخنرانی ها و بیانیه های مقامات دولت پیشین
که از آزادی زندانیان طالبــان دفاع می کردند و برای آن طرح و
برنامه می ریختند و فرماندهان طالبــان یکی پس از دیگری به
عناوین مختلف از زندان های کشور رها می شدند و امان نامه می
گرفتند ،مدت زمان زیادی نگذشته است .حتا رهایی زندانیان مهم
طالبان به عنوان یکی از راه ها برای تشویق طالبان به حاضر شدن
بر میز مذاکره نیز استفاده شده است .در تمام حاالت به هشدارها،
انتقادات و درخواست های مردم نسبت به این رفتارها و کجروی
ها بی توجهی صورت گرفته است.
تغییر رویکرد مبارزه با طالبان نیز نیازمند یک استراتیژی منظم
و عملی است .بیانیه های داغ همان اندازه که برای مقاطع موقتی
به کار می آیند در آینده و دراز مدت خطرناک هســتند .دولت
افغانســتان نیاز دارد تا به صورت اساسی به برنامه های و طرح و
پالنهای جنگی اش بنگرد .استراتیژی امنیتی و جنگی دولت باید
مورد بازبینی قرار گیرد .بازبینی استراتیژی امنیتی و جنگی دولت
در مقابله با عوامل ناامنی ،توسط افراد خبیر ودلسوز این فرصت
را به وجود خواهد آورد که ضعف ها و کاستی ها آشکار شده و از
از ادامه رفتن به سوی راه هایی که تا کنون افغانستان را به ناامنی
سوق داده بود ،جلوگیری شود.
سیاست دولت در مبارزه با عوامل ناامنی ،عالوه بر شدت در میدان
های جنگ و برخورد شدید با دشمنان ،به اصالح کاستی های در
درون نظام و از جمله ختم سرپرســتی ها و ناکارآمدی ادارات و
افــراد نیز اقدام کند .نمی توان با اصرار بــر اداره ادارات امنیتی
کشور توسط سرپرســت ها برای ماه های متوالی از شدت علیه
دشمنان کشور سخن گفت و نمی شود از اداراتی که در مدیریت
خود با ضعف های جدی روبرو هســتند ،توقع پیشبرد برنامه ها و
استراتیژی جنگ را داشت.

گرچه که نظریهپردازان حوزهي «انقالب»
و «خیزشهــای اجتماعــی» تعریفهای
متعدد از این دانشواژه مطرح کرده و اتفاق
ِ
بحث را که جناب «ساموئل
نظر ندارند .اما
هانتینگتن» مطرح می کنــد ،واقعی بوده
نسبی
و به نظر می رســد که مورد توافق
ِ
همه باشــد .به نظر این دانشمند نامدار و
پرآوازه ،انقالب از دو مرحله تشکیل شده
است؛ مرحلهی نخست :ساقط کردن نظام،
ارزشها ،بایدها و نبایدهای حاکم و بازیگران
سیاسی مســلط ،و مرحلهی دوم :تاسیس
نظام ،ثباتســازی ،نهادینهسازی ارزشها،
بایدها و نبایدها و ظهور بازیگران سیاسی
جدید .ممکن اســت برخی از حرکتها و
خیزشهای اجتماعی ،موفق به ساقط کردن
نظام ،ارزشهــا ،بایدها و نبایدهای حاکم و
نیز بازیگران سیاسی مسلط گردد ،اما موفق
به ارائهای نسخهی جایگزین؛ تاسیس نظام،
سازی ارزشها ،بایدها
ثباتسازی ،نهادینه
ِ
و نبایدهای جدید و نیز ظهــور بازیگران
سیاسی جدید نگردد .در این صورت ،تنها
یک مرحله را موفقانه ســپری کرده و در
مرحلهی دوم موفق نشــده است .در این
وضعیت ،موفــق و پیروز خواندناش ،محل
تردید و ابهام خواهد بود.
آیا ،انقالب اسالمی افغانستان را که هرسال
در «هشــتم ثور» بزرگداشت می گردد،
می تــوان انقالب پیــروز و موفق خواند؟.
افغان که سنگ جهاد را بر سینه
جهادگران
ِ
کردن دولت مورد
ساقط
از
جز
به
کوبند،
می
ِ
حمایت مسکو ،چه دستآور ِد دارند؟.
مردم افغانســتان حدود یک دهه در برابر
نیروهــای نظامی اتحاد جماهیر شــوروی
و دولت مورد حمایــتاش در کابل جنگ
کردند .نخســت ،با دســتهای خالی و با
تفنگهای بــدون گلولــه ،در والیتها و
ولسوالیهای دور دست که قدرت حکومت
مرکزی ضعیف می باشــد ،به نبرد شروع
کردند؛ زیرا ظلمها ،ستمها و سرکوبهای
رژیم کمونیســتی ،دیگر به هیچ وجه قابل
تحمل نبــود .اما بعدا کمکهــای مالی و
تســلیحاتی رهبر بلوک سیاســی غرب،
ِ
از راه رســید و جهت به شکســت مواجه

عبدالرحمن فهیمی

شدن رهبر بلوک سیاسی شرق در کشور،
جهادگران افغــان از این کمکها بهرهمند
شدند .نبر ِد سخت ،دشــوار و پرهزینهای
ادامه یافت .مردم ،بــا انگیزههای دفاع از
دیــن و باورهای اعتقادی و نیــز دفاع از
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی می رزمیدند
و حاضر به پرداختن هرنوع قربانی و هزینه
ِ
گزاف را
بودنــد؛ آن گونه که هزینههــای
پرداختنــد .از میــان حرکتهای مردمی،
جریانهای نظامی و سیاســی متعدد ظهور
کردند .همهی جریانها اسالمگرا و همهي
بازیگران سیاسی ،عالمان دینی یا منتسب
به دین و اســامگرایی بودند .همه از خارج
کردن نیروهای نظامی شــوروی و ســاقط
کردن حکومت مورد حمایت مســکو و در
ِ
نهایت تاسیس حکومت اسالمی سخن می
زدند و وعدهي تاســیس جامعهي آرمانی و
ایدهآل و در یــک کالم «مدینهي فاضله»
جریــان در مورد
را می دادنــد .اما هیچ
ِ
نوعیت و گونهای دولت اسالمی سخن نمی
زدند؛ دولت اسالمی را چهگونه تعریف می
کنند؟ چهگونه ســاختار سیاسی و حقوقی
مبنای مشروعیت حقوقی و
داشته باشد؟ و
ِ

سیاسیاش چه مولفههای باشد؟.
ســر انجام ،در هشتم ثور سال ()1371
جهادگران افغان وارد کابل شده و قدرت
سیاسی را به دست گرفتند .با این که مردم
جهادگر و قربانی ،هشتم ثور را روز پایان
خوردن فضای صلح ،آرامش
خشونت و رقم
ِ
و زندگی مسالمت آمیز می پنداشتند ،اما،
عکس این پندار در واقعیت تجربه شــد.
پس از این روز ،مردم ،خشــونتهای به
مراتب بیشــتر از دوران جهــاد را تجربه
کرده و هزینهها و قربانیهای بیشــتر را
پرداختند .همهی جریانهای سیاسی ،از
تاسیس دولت اسالمی ســخن می زدند،
اما تعریف ها متفــاوت بود ،و دیدگاههای
تنگنظرانــه و تبارگرایانه نیز در پشــت
پردهی حکومت اسالمی پنهان می گردید.
ِ
خالفت
یک جریان دولت اسالمی را همان
می پنداشــت که رییس دولــت به مثابه
شــخص خلیفه حکومت کند ،ارادهی او
همه چیز باشد و مبنای مشروعیت حقوقی
و سیاســی ،رای برخی از بزرگان جامعه
باشــد .اما برخی ،تعریف به روز و واقعی
ِ
دولت را
از دولت اســامی مطرح کرده و

که قوانیــناش در تضاد با معتقدات دینی
نباشد ،اسالمی می دانســتند .از این رو،
مبنای مشروعیت حقوقی و سیاسی دولت
و حکومت ،رای و نظر مردم پنداشته شده
و ساختار مدرن بر اســاس اصل تفکیک
قوا مطرح می گردید .در دستهی دوم هم
دســته بندیها و گروههای متفاوت را می
شود مثال زد .بنابراین ،اجماع نظر و وفاق
ملی جهت تعریف و تاسیس دولت اسالمی
وجود نداشت و پدید نیامد.
این امر ســبب بحران بزرگ در کشور
جهادیی که تا دیروز
گردید .جریانهــای
ِ
همدیگر را بــرادران دینی می خواندند و
در برابر دشمن مشترک می رزمیدند ،در
های را که
برابر همدیگر قرار گرفته و گلوله ِ
بایستی به سینههای دشمنان و بدخواهان
کشور شــلیک می شــد ،به سینههای
نظامیان همدیگر و چه بســا دردناکتر و
غمناکتر ،به ســینههای پیرمردان ،زنان
بیدفاع و کــودکان معصوم و خالیالذهن
شلیک کردند و نیز سالحهای ثقیله را بر
مواضع همدیگر ُکوفته و خانههای مردم را
به ویرانهها تبدیل کردند .ارزشهای دینی

به پیمانهای به حاشیه رفت که تراژدیها و
فاجعههای هولناک انسانی آفریده شد.
نبردها و خصومتهای میان گروهی برای
گروه خشــن ،ریاکار و واپسگرایی به نام
طالبان ،فرصت تبــارز و ظهور فراهم کرد.
مردم تشنه امنیت ،آرامش و صلح ،در برخی
ِ
پذیرای این گروه شدند .حوزهي
از مناطق،
ِ
فعالیت و دامنهای تهدید گسترش یافت ،تا
این که طرفهای درگیــر را از کابل بیرون
کرد و بعدا در والیتها و ولسوالیها نیز امان
شان نداد .به هرحال سخن زیاد است ،اما در
این نوشتهی کوتاه ،فرصت اندک و ناکافی.
هنوز که ( )24ســال از ( )8ثور می گذرد،
ثباتسیاســی ،آرامش و ارزشهای جدیدِ
های
که بدون تردید با باورهای برخی جریان ِ
جهادگرا در آن زمان در تعارض قرار دارد،
نهادینه نگردیده است.
جریانهای جهــادی ،مرحلهي نخســت
انقالب یعنی ساقط کردن نظام و ارزشهای
مســلط و بازیگران مسلط را به خوبی پیش
رفتند؛ نیروهای نظامی خارجی شوروی که
حاکمیت ملی کشور را نقض کرده بود ،از اثر
مقاومتها ،رشادتها و پایمردیهای مردم
مجاهد و نیز فشارهای سیاسی بلوک غرب از
کشور خارج شد و دولت مورد حمایت مسکو
را که  -از یکسو با دین و باورهای اعتقادی
جامعه ســر ناسازگاری داشــت و از سوی
دیگر ،نخبــگان و بزرگان جامعه و هر فردی
را شب هنگام از خانههای شان برده و زنده
به گور کرد  -سقوط دادند .اما ،در مرحلهی
دوم ،پای برخیها لنگید و در باتالقها گیر
ماند .اسیر «دستوپابستهي» مطلقگرایی،
افراطگرایی و انحصارطلبی شده و قربانیها،
هزینهها و عــرق ریختنهای مردم مجاهد
و مســلمان را نابود کردنــد .بنابراین ،این
انقالب در یک مرحله پیروز و موفق شــده
اســت؛ نظام سیاســی ،ارزشها و بایدها و
نبایدها و بازیگران سیاسی حاکم را از میدان
خارج کرد ،اما ،خود نتوانســت  -مرحلهی
دوم مهمتر از مرحلهی نخســت  -نسخهی
جایگزیناش را نوشــته و در جامعه عملی
نماید .پس نمــی توان انقالب پیروز و موفق
خواند و چندان موجب افتخار هم نیست.

خود ـ تباهی جنگ های مدرن
ایــن مقاله موضوع جنــگ را به طور کلی
بررســی می کند .جنگ هایی که با توافق
آشــکارملت ها در دوران معاصر درگرفته
اند .از آن جا که این مقاله را درســت در
زمان ورود نیرو هــای متحدین به کویت،
ارائه می کنــم ،اگر موضوع غافلگیر کننده
ای پیش نیاید ،احتمال بســیار می رود که
خواننــدگان فکر کنند جنگ خلیج نتیجه
ای مطلوب داشته زیرا که در جهت اهداف
اولیه اش پیش می رود .در چنین شرایطی
هر سخنی از بیفایدگی و عدم امکان جنگ،
بیهوده به نظر می سد :هیچ کس بیهودگی
فایدگی امری را که در هماهنگی با
و یا بی
ِ
اهدافش پیش می رود قبول نخواهد کرد.
اما صــرف نظر از نتایج جنگ ،آنچه در باره
ی آن در این مقاله مطرح می شــود حتما
مصداق دارد .قطعا برای برخی ،جنگ هنوز
در بعضی شرایط و به دالیلی مقبول است؛
لیکن وظیفه فرد فرد ما رد این نظر است.

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

امبرتو اکو برگردان عاطفه اولیایی /قسمت اول

از زمان شــروع جنگ« ،روشــنفکران»
یعنــی نماینده ی اکثریت نویســندگان و
یا کنشــگرانی که در این مورد خاموشند،
به عدم اخذ موضع درســت در مورد این
تراژدی ،مورد انتقاد قرار گرفته اند .موضع
این اقلیت خاموش ،روشن نیست ،زیرا که
در زمان اعالم موضع  ،نظر «درست» را ابراز
نکرده اند و آن هم به این دلیل روشن که
هر گاه کســی نظری مخالف توقع دیگری
ابراز می دارد ،انگ روشنفکر خائن ،سرمایه
دار جنگ طلب و یا صلــح طلب طرفدار
عــرب ،را می خورد .تضــاد های داخلی
اکثریت نیز به طوری در رسانه ها منعکس
شــدند که هر طرف را شایسته ی تهمت
طرف دیگر ســاخت .طرفداران این الزام
گریزناپذیر( جنگ) متعلق به مکتب قدیمی
مداخله گــری اند .صلح طلبان ،که هنوز
در بند آئین ها وشعارهای دهه های گذشته
مانده اند ،مطمئنا شایسته ی این اتهام اند
که آرزوی تســلیم یک طرف را به منظور
اعطای پاداش به جنگ خویی طرف دیگر
در سر می پرورند .دو طرف شروع به جن
زدایــی از خود کرده اند :موافقان جنگ به
انتقاد از بی رحمی آن و مخالفان از درنده
خویی صدام سخن سر دادند.
مسلما شاهد مباحثات حرفه ای روشنفکران
از دو طرف بوده ایم اما آنچه به چشم نمی
خورد ،کنش روشنفکران ـ تحقق عملکرد
روشــنفکری ـ است .روشــنفکر گروهی
بسیار مبهم اســت .اما تعریف « عملکرد
روشــنفکری» خود مقوله ای دیگر است؛ و
آن عبارت از مشخص کردن درک مطلوب
هر فرد از مفهوم حقیقت می باشد .این کار
از عهده ی هر کسی برمی آید :از شارالتان
هایی که از دیدی انتقادی به شرایط خود
ابراز نظر می کنند تا نویسندگانی که بدون
پاکسازی افکار خود با برخوردی احساسی
به وقایع ،بــه این امرخیانت می کنند .به
همین دلیل اســت که به گفته ی ویتورینی
«روشــنفکران نیاید شیپور انقالب بزنند».
البته این نه به معنای شــانه خالی کردن از
زیرمسؤلیت انتخاب فردی است ( البته به
عنوان فرد ،هر کس می تواند هر تصمیمی
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بگیرد) ،بلکــه به معنای لزوم ابهام زدایی
در زمان عمل اســت .وظیفه ی روشنفکر
جستجو و پرده برداری از ابهامات است.
اولین وظیفه ی روشــنفکر نقد خود است
 «:فکر کردن به معنای صدا بخشــیدن به
وجدان اســت» .امکان دارد روشنفکر،
با این اســتدالل که همفکرانش علیرغم
اشتباهاتشان ،در مجموع به منفعت عامه
عمل می کنند ،ازتــرس خیانت به آنان
سکوت اختیار کند.
کتب تاریــخ مملو از چنیــن تصمیمات
تراژیکی اســت که به مرگ بسیاری ختم
شده است؛ کسانی که بدون اعتقاد کامل،
به مبارزه در راهی ادامه دادند و وفکر کردند
نمی توانند فاداری را بــه قیمت حقیقت
بفروشــند .اما وفاداری از حیطه ی اخالق
است و حقیقت مقوله ای است نظری.
منظور آن نیست که عملکرد روشنفکر از
اخالق جداســت .عمل ،تصمیمی اخالقی
اســت ،درســت همانند تصمیم جراح
به شــکافتن بدن بیمار برای نجات جان
وی .در روند عمل ،جراح نباید تســلیم
احساسات شود  ،حتی زمانی که به دلیل
بی ثمری جراحــی ،تصمیم به عدم ادامه
ی آن و دوختــن بدن بیمــار می گیرد.
کنش روشنفکری نیز می تواند به نتایجی
بیانجامد که از نظر احساســی ،غیر قابل
تحمل است؛ زیرا که برخی اوقات راه حل
بعضی مسائل نشان دادن آن است که قابل
حل نیستند .اعالم نتیایج یک کنش و یا
سکوت در باره ی آن ها (ناشی ازنادرست
انگاشتن شان ) یک تصمیم اخالقی است.
و این برزخ کســانی است که حتی به طور
لحظه ای تصمیم به «نمایندگی انسانیت»
را می گیرند.
بسیاری ،حتی بین کاتولیک ها ،از موضع
پاپ در رد جنــگ ،دعا برای صلح و ارائه
ی راهکردی که در مقایســه با پیچیدگی
رویداد ها رنگ می بازد ،به خشــم آمدند.
دوست و دشــمن برای توجیه موضع وی،
ابراز داشتند که پاپ بیچاره انجام وظیفه
می کند زیرا نمی توانســت موضع دیگری
اتخاذ کند .این درست است .پاپ ،از دید

خود ،بــه وظیفه ی روشــنفکریش عمل
کرد و بر ضد جنــگ موضع گرفت .وی با
پیروی از انجیل ،موظف اســت بگوید که
در مقابل ســیلی ،باید گونه ی دیگر را نیز
جلو برد .ولی اگر کسی بخواهد مرا بکشد
چه؟ در این حــال پاپ باید بگوید « :باید
مواظب خودت باشی» ـ « این دیگر مسأله
ی خودت اســت» ـ یعنی با سفســطه و
به منظور جبران ضعف انســان ،می توان
موضوع دفاع از خود را مطرح ساخت .از
جانب پاپ ،ارائه ی پیشنهادی دیگر ( غیر
از مخالفــت با جنگ و دعا برای صلح) که
به نظر عملی بیاید به معنای آن اســت که
وی الزامات روشنفکری خود را رها کرده و
تصمیمات سیاسی اخذ کرده است ( و این
دیگر مسأله ی خود پاپ است!)
با ایــن وصف جامعه ی روشــنفکران در
عرض  ۴۵سال گذشــته در مورد جنگ
ساکت نبوده است و چنان مسؤالنه در باره
ی آن ســخن گفته که نظر دنیا را نسبت
به جنگ تغییر داده اســت .مردم هرگز تا
این حد (و به ویــژه در مورد این جنگ)،
از فجایــع جنگ آگاه نبــوده اند .غیر از
حمقا هیچ کس ســیاه و سفید به موضوع
جنگ نمی نگرد .با این همه ،وقوع جنگ
عالمت آن اســت که گفتمان روشنفکران
موفقیتی قاطع و کامل نداشــته است .به
طور تاریخی ،این گفتمان نه کافی بوده و
نه به اندازه ی کافی مورد توجه قرار گرفته
است .اما این اتفاقی بیش نیست .از اوایل
قرن بیســتم ،دنیای مــدرن به جنگ به
نــوع متفاوتی می نگرد ،و چنانچه امروزه
کسی از زیبایی جنگ به مثابه روشی برای
تصفیه وســامت دنیا سخن گوید ،نامش
نه در ادبیات و تاریخ بلکه در تیمارستان
ثبت می شــود .برخورد مردم به جنگ،
ِ
ومجازات چشم در مقابل
قتل از سرغیرت
چشم ،یکسان اســت :این مقوالت که
در گذشته مورد قبول جامعه بود ،امروزه
شر محسوب می شــوند .اما این تحلیل
از دیدگاهی اخالقی و احساســی است (از
نظر اخالقی ،برخی اوقات قتل از این قاعده
مستثنی است ،همان طور که مردم قادرند

قربانی هــا و فجایعی را که به نتایج مثبتی
منتج می شوند ،نادیده بگیرند).
به جنگ می توان به شیوه ای رادیکال تر
نگریست .از زاویه ی انسجام داخلی وتأمل
در باره ی شرایط امکان آن  .از این زاویه،
نتیجه روشن اســت :مبانی جوامع جدید،
یعنی اطالعات فوری ،حمل و نقل ســریع،
مهاجــرت مداوم بین المللــی ،و طبیعت
جنگی جدید ،جنگ را غیر ممکن
فناوری
ِ
ِ
و غیر عقالنی ســاخته اند .جنگ حتی با
دلیل شعله ور شدنش در تضاد است.
هدف جنگ در طول تاریخ چه بوده است؟
جنگ به منظور شکســت دادن دشــمن،
ســودبردن از شکســت او و غیر عملی
کردن تاکتیک ها و اســتراتژی اوست .به
این منظور ،کلیه ی امکانات در دســترس
به میدان کشیده می شد .در نهایت مبارزه
بین ما و دشمن صورت می گرفت .آزادی
عمل و مانورما در گرو آن بود که طی جنگ،
دیگران بیطرف باشند و به آن ها لطمه ای
نخورد (وشــاید حتی برایشان منفعت هم
داشته باشــد) .حتی «جنگ تمام عیار»
کالوزویتز نیز از این محدودیت مســتثنی
نبود .نظریه ی «جنــگ تمام عیار» که در
این قرن شکل گرفت به معنای درگیر کردن
حتی جوامع فاقــد تاریخ مانند قبایل پلی
نزی بود .نظریه ی «جنــگ تمام عیار» با
کشــف انرژی اتمی ،تلویزیون ،حمل و نقل
هوایی و پیدایش سرمایه داری چند ملیتی
ممکن شد.
۱ـ سالح های اتمی همه را قانع کرده است
که درگیری اتمی ،برنده ندارد و تنها بازنده
هم کره ی زمین اســت .با روشــن شدن
ماهیت ضد زیست محیطی جنگ اتمی ،این
نتیجه نیز حاصل شــد که هر گونه جنگی
الجرم و بدون اســتثنا دارای همان ویژگی
است .هر کســی که با استفاده از موادی
مانند عامل نارنجی جنگل ها را ویران کند،
نه تنها به قــدرت های بیطرف اعالم جنگ
کرده اســت ،بلکه کــره ی زمین را نیز به
نابودی می کشاند.
۲ـ جنگ دیگر تنها شــامل دو طرف نمی
شود .ننگ و خفت روزنامه نگار آمریکایی
در بغداد ،در مقیاسی بزرگتر ،گردن میلیون
عراقیساکن
ها میلیون طرفدار مسلمانان
ِ
کشور های ائتالف ضد عراقی اندرا نیز می
گیرد .در جنگ های قدیم ،دشمن محبوس
(و یا قتل عام) می شد ،وغالبا هموطنانی که
در سرزمین دشمن ،موضع طرفداری از او
را اخذ مــی کردند به محض اتمام جنگ به
دار آویخته می شــدند .اما به دلیل ویژگی
ســرمایه داری چند ملیتی ،جنگ دیگر،
مانند گذشــته ،تنها در دو جبهه رخ نمی
دهد .تصادفی نیست که صنایع غرب ،عراق
را مســلح کردند ،زیرا که منطق سرمایه
داری پیشرفته ،آن را خارج از کنترل دولت
واحد ساخته است.
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