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توشیح قانون دسترسی به اطالعات؛ گامی برای تقویت رسانه ها

ــــــــــسرمقاله

واقعیت های پولیس ملی
محمدرضا هویدا
نیروهای پولیس افغانســتان در وضعیت ویژه ای به سر می برند.
پولیس ملی با کمک جامعه جهانی شــکل گرفته اســت .با تمام
تالش هایی که برای مســلکی شدن و خودکفا شدن پولیس ملی
افغانستان کشیده شــده ،اما این نیرو در مراحل ابتدایی خود با
مشــکالت اساسی روبرو شده اســت .عمده ترین مشکالتی که
پولیس ملی افغانســتان با آن روبرو شده است را می توان بدین
صورت خالصه کرد:
 پولیس ملی افغانســتان از ابتدای تشکل خود مجبور به مبارزهبا طالبان شد .بخش عمده ای از سربازان پولیس در والیات ناامن
قرار دارند و بار ســنگین مبارزه با طالبــان و گروه های مختلف
مسلح غیر مسئول را بر دوش می کشند .جنگ فرصتی به پولیس
افغانستان نداده است که به آموزش و تربیت و تعلیم بهتر دست
یابند .فشار سنگین جنگ و ناامنی ها بر دوش پولیس افغانستان،
سبب شده تا آنها همیشه در حالت جنگ به سر برند.
 با خروج نیروهای خارجی ،مســولیت تامین امنیت را بر عهدهنیروهای نظامی افغانســتان قرار گرفت .خروج نیروهای خارجی
از ســوی دیگر به معنای کمتر شــدن توجه و میزان کمک ها به
نیروهای امنیتی افغانســتان نیز بوده است .در سالهای گذشته،
مســئله حمالت خودی که از سوی نفوذی های دشمن در صفوف
نیروهای امنیتی علیــه مربیان و معلمان خارجی صورت گرفت و
باعث بروز مشــکالت زیادی در آموزش نیروهای پولیس شد ،نیز
در وضعیت کنونی پولیس بی اثر نبوده است.
 افراد پولیس ملی از درون همین جامعه هســتند ،بنابر این درکشوری که آمار افراد باســواد به پنجاه درصد نمی رسد ،انتظار
اینکه تمامی ســربازان پولیس باسواد باشند ،زیاده خواهی است.
لذا شــمار قابل توجهی از این نیروها بی سواد هستند و یا سواد
بسیار پایینی دارند.
 افغانســتان تقریبا نیم قرن جنگ را تجربه کرده است .شکافهای قومی ،سمتی ،زبانی ،مذهبی و ...در این کشور برای سالهای
سال در اوج خود قرار داشته اســت .این وضعیت سبب شده تا
شاهد نفوذ این مشکالت در نیروهای پولیس نیز باشیم.
 فساد اداری و خویش خوری که ادارات افغانستان را ملوث کرده،در ادارات پولیس نیز رســوخ داشته است .همان گونه که شماری
از افراد میان و رده باالی بسیاری از ادارات افغانستان بدون روابط
با گروه ها و افراد و جناح های سیاســی نیستند ،برخی از افراد
پولیس نیز وابستگی هایی از این قبیل دارند که مطمینا در انجام
کار و وظیفه شان بدون تاثیر نیست.
پیامدهایی که این وضعیت داشته برای پولیس و مردم افغانستان
سنگین بوده اســت .اولین پیامد این وضعیت مربوط به استقرار
حاکمیت و ثبات در کشــور است .بدون داشــتن پولیس خوب،
فداکار و زحمت کش ،استقرار حاکمیت ،قانون پذیری و رسیدن به
ثبات امکان ندارد .ضعف هر بخش و یا قســمتی از حکومت سبب
می شود تا دشمنان کشــور از آن علیه مردم و دولت افغانستان
اســتفاده کنند .به عنوان نمونه می توان به ضعف سیستم قضایی
افغانستان اشاره کرده که بازار محکمه های طالبان را در شماری
از ولسوالی ها پررونق کرده است .عالوه بر اینها ،یکی از دردناک
ترین پیامدهای ضعف هایی کــه در پولیس ملی وجود دارد ،باال
رفتن آمار تلفات انســانی در این نیروها اســت .مرگ هر یک از
سربازان و فرزندان کشــور ،یک ضایعه برای کشور است و اثرات
منفی اجتماعی ،سیاسی و  ...در پی دارد.
اصالح ســاختاری پولیس امر ضروری و بزرگی است که نیازمند
توجه اساســی است .اولین گام غیر سیاسی سازی نیروی پولیس
ملی اســت .این یک اصل پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان
است که نیروهای نظامی باید فارغ از دغدغه های سیاسی باشند و
برخورد با آنها نیز برخورد مسلکی و شایسته باشد .دومین اصل،
پذیرفتن اشتباهاتی است که اکثر دولتمردان کشور در ایجاد آن
نقش داشته دارند .پولیس ملی در شکل جدید خود ،فراز و نشیب
های زیادی را تجربه کرده است و تصمیم های شتاب زده متعددی
را به خود دیده اســت ،از جمع آوری ســاح گرفته تا تشکیل
نیروهای اربکی ،تنها چیزی را که ثابت می کند ،عدم ثبات رای و
برنامه دولتمردان و برنامه ریزان کشور است.

دفتر ریاست جمهوری اعالن کرده است که
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور ،بر
مبنای قانون اساسی و در حمایت از تقویت
ارزش های اســامی و دموکراتیک ،قانون
دسترسی به اطالعات را توشیح کرده است.
همچنان در این خبرنامه ی ریاست جمهوری
آمده است که رئیس جمهور عالوه بر توشیح
قانون دسترسی به اطالعات ،به خاطر بهبود
جریان اطالع رسانی ،رسیدگی به مشکالت
خبرنــگاران و تقویــت آزادی بیان حکم
مفصلی را بنا بر خواســت دست اندرکاران
رسانه ها صادر کرده است .ارگ در اعالمیه
اش گفته است که در این حکومت عالوه بر
سایر مســایل ،پیگیری تخلفات رسانه یی
تنها از طریق نهادهای موظف ،ترویج بیشتر
روحیه ی همکاری با رسانه ها و رسیدگی به
دوسیه های قتل دست اندرکاران رسانه یی
بدون در نظر داشت دلیل وقوع جرم از زمان
ایجاد ادراه موقت ،گنجانده شده است.
همچنــان در اعالمیه ی ارگ گفته شــده
اســت که بنا به خواست رســانه ها ،طرز
العمل مصئونیت خبرنگاران نیز از ســوی
شــورای امنیت ملی تصویب شده است و
زمان تجدید جواز رســانه ها نیز برای شش
ماه تمدید گردید .همچنان در اعالمیه ارگ
گفته شده است که در مواردی ممکن است
منسوبین قوای امنیتی و دفاعی افغانستان
به گونه ی با خبرنگاران برخورد کرده باشند
که به شکل موقت باعث سکتگی در کار آنها
شده باشد ،حکومت این برخوردها را عمل
فردی می دانــد و متعهد به پیگیری قضیه
اســت و اقدامات توبیخی را نیز روی دست
گرفته است.
قانون دسترســی به اطالعات و طرزالعمل
مصئونیت خبرنگاران در حالی توشــیح و
تصویب می شود که ســفر چند روز پیش
رئیس جمهور به والیت بامیان پرحاشــیه
بود و گفته می شد که برخی از خبرنگاران و
فعاالن مدنی والیت بامیان از سوی محافظین
رئیس جمهور لت و کوب شده است .بسیاری
از فعاالن مدنی و خبرنگاران بامیان در شبکه
های اجتماعی نوشتند که محافظین رئیس
جمهور دســت به آزار و اذیت خبرنگاران و
فعــاالن مدنی زده اســت ،همچنان « نی»
حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان،

مهدی مدبر

در واکنش به خبر لت و کوب خبرنگاران در
بامیان ،آن را خالف قانون اساسی و آزادی
بیان دانست.
قانون دسترسی به اطالعات در سال 1390
از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ پیشنهاد
شــده بود و در ماه ســرطان سال 1393از
ســوی پارلمان کشور ،تصویب شد .ریاست
جمهوری دیروز خبر توشــیح این قانون را
نشر کرد ،برخی از خبرنگاران نوشته اند که
این قانون دو سال پیش و در ماه قوس سال
 1393از سوی رئیس جمهور تصویب شده
بود و اکنون دوباره خبر توشیح آن نشر شده
است.
توشــیح قانون دسترســی به اطالعات از
سوی رئیس جمهور می تواند کار بسیاری از
خبرنگاران و بخصوص ژورنالیستان تحقیقی
را آسان سازد .در گذشــته خبرنگاران در
راستای دسترســی به اطالعات در ادارات
دولتی با مشــکالت و چالش های فراوانی
روبرو بودند .دسترســی به اطالعات برای
خبرنگاران از اهمیت باالی برخوردار است و
آنها با دسترسی به منابع موثق و دست اول،
می توانند تحلیل درســت ،واقع بینانه و بر
مبنای اسناد و شواهد بنویسند.
دسترسی به اطالعات درست ،موثق و دقیق
می تواند کار روزنامه نگاری و خبرنگاری را
در کشــور تقویت کند و پربارتر و پرثمرتر
بســازد .درسال های گذشــته بنا به عدم

دسترســی خبرنگاران و روزنامه نگاران
به اطالعات ،ژورنالیزم تحقیقی در کشــور
رشد خوبی نداشته است و انتظار می رود
با توشــیح و تطبیق قانون دسترســی به
اطالعات ،این بخش مهم از کار خبرنگاری
نیز در کشور رونق بیاید و تقویت شود.
کار خبرنگاری در افغانستان همواره دشوار
و پر خطر بوده اســت .در سالهای گذشته
بسیاری از خبرنگاران در این راه جان های
شــان را از دست داده اند و به قتل رسیده
انــد ،عده ی زیادی از خبرنــگاران هم از
ســوی پولیس ،افراد مسلح غیر مسئول و
افراد ناشــناس ،تهدید و یا هم لت و کوب
شده اند .این موارد شغل خبرنگاری را در
افغانستان ،تبدیل به یکی از خطرناکترین
شغل ها کرده بود.
حکومت افغانســتان در سالهای گذشته،
هیچگاه نتوانســته اســت امنیت جانی
خبرنگاران را تامین بکند و تهدیدها علیه
خبرنــگاران را کاهش دهــد .در گزارش
ساالنه نهاد « نی» حمایت کننده رسانه های
آزاد افغانســتان آمده بود که؛ پس از گروه
طالبان بیشتر خشونت علیه خبرنگاران از
سوی افراد دولتی صورت گرفته است .این
گزارش نشان میداد که خبرنگاران نه تنها
از ســوی گروه های افراطی و افراد مسلح
غیر مســئول تهدید شده اند و می شوند،
بلکه مقامات دولتی و افراد وابسته به دولت

نیز برای خبرنگاران تهدید ایجاد کرده اند و
میکنند و با آنها رفتار خشونت آمیز دارند.
تصویب طرزالعمل مصئونیت خبرنگاران از
سوی شورای امنیت ملی ،گام مهمی است
جهت تامین امنیت جــان خبرنگاران در
هنگام تهیــه خبر و گزارش ،اما مهمترین
بحث اجرایی شــدن این طرزالعمل است.
بســیاری از طرزالعمل هــا و قوانین در
گذشته تصویب شده اســت ،اما هیچگاه
جنبه عملی را بخود نگرفته و تطبیق نشده
اســت .این طرز العمل نیز در صورتی می
تواند تهدیدها و خشونت علیه خبرنگاران
را کاهش دهد که تمام ارگان های حکومتی
و بخصوص نهادهای امنیتــی ،متعهد به
تطبیق و اجرایی سازی آن باشند.
در گذشته عدم دسترســی به اطالعات
و تهدیدهای امنیتی باعث شــده اســت
که در بســیاری مواقع خبرنگاران نتوانند
واقعیت ها را به صورت دقیق و شفاف برای
مخاطبان رسانه های شان ،انعکاس دهند.
شهروندان افغانستان در بسیاری مواقع در
خالء اطالعاتی قرار داشــتند و از وضعیت
سیاسی و امنیتی کشور نمی توانستند که
اطالعات درست بدست بیاورند ،در حالیکه
دسترسی به اطالعات دقیق و درست حق
شهروندان است و باید به آن دست یابند.
هر شهروند افغانستان حق دارد بداند که
دولت چه برنامه های دارد و چگونه برنامه

ریزی می کند ،زیــرا برنامه ریزی دولت به
زندگی مردم پیوند دارد و آنها باید بدانند
که دولت برای آنها چــه برنامه های دارد.
انتظار می رود که با توشیح قانون دسترسی
به اطالعات ،مــردم افغانســتان از خالء
اطالعاتی بیرون بیایند و بتوانند معلومات
دقیق و موثق درباره وضعیت جاری کشور و
برنامه و پالن های آینده ی حکومت بدست
بیاورند.
در تاریخ افغانســتان اطالعات همواره از
سوی حکومت محفوظ نگهداشته شده است
و حکومت خود را مالک اطالعات دانســته
است .مردم افغانســتان تنها به اطالعاتی
دسترسی داشته اند که مسئولین حکومتی
خواسته اند و اجازه نشر آنها را داده است.
اما در یک نظام دموکراتیک ،نشر اطالعات
و دسترســی مردم به اطالعات ،از حقوق
آنها اســت و حکومت هیچگاه نمی تواند
این حــق را از آنها بگیرد .حکومت وحدت
ملی نیز می گوید کــه باورمند و متعهد به
اصول دموکراســی اســت ،بنا بر این باید
زمینه ی دسترسی شهروندان به اطالعات
را فراهم می کرد .توشیح قانون دسترسی
به اطالعات ،نشــان می دهد که حکومت
در این زمینه تمایل به همکاری با رســانه
هــا دارد و می خواهد که اطالعات را با آنها
شریک بسازد.
رســانه ها به عنوان رکن چهارم یک نظام
و حکومت دموکراتیک یاد می شــوند ،در
حکومــت دموکراتیک همچنان که ســایر
بخش های حکومت نیازمند حمایت ،رشــد
و تقویت است ،رسانه ها نیز باید حمایت و
تقویت شوند .حکومت تنها با تصویب قوانین
و اجرایی کردن قوانین مربوط به دسترسی
اطالعات و مصئونیت خبرنگاران ،می تواند
به رسانه ها کمک کند و در راستای تقویت
آنها همکار باشد .توشیح قانون دسترسی به
اطالعات از ســوی رئیس جمهور و تصویب
طرزالعمل مصئونیت خبرنگاران از ســوی
شــورای امنیت ،گام های مهم در راستای
تقویت و حمایت از رسانه های کشور است،
اما تعهد به اجــرا و تطبیق این قوانین ،کار
مهمتر و مؤثرتر اســت و انتظــار می رود
حکومت در ایــن زمینه نیز متعهد و مصمم
باشد.

خستگي اياالت متحده از دست دنيا
آقاي اوباما با تصميم قاطع براي برگرداندن
ورق دراين مورد ،به کاخ سفيد راه يافت تا
بتواند توجه خود را بر «آسيا» متمرکز کند
که سير رويدادهاي آن توجه برانگيز است.
موضوع «چرخشــي» بود که درسال
اين
ِ
 ٢٠١٠آغاز شد .استفن سستانوويچ استاد
دانشــگاه کلمبيا مي نويسد« « :برقراري
مجدد تعادل» به سوي «آسيا» همان نقشي
را در راهبرد عدم ســنگر ســازي مجدد
دســتگاه مديريتي اوباما دارد که گشايش
به سوي چين در رويکرد آمريکا در پايان
جنگ ويتنام داشت .اين ثابت مي کند که
اياالت متحده ،چنان که نيکسون گفته بود
درحال «ازبيــن رفتن به عنوان ابرقدرت»
نيســت .با آن که اين امر موجب اقدامات
نماديني ماننــد (ديدارهــاي حکومتي،
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بنوا برویل برگردان شهباز نخعی /قسمت سوم و پایانی
گشــايش يک پايگاه نظامي در استراليا،
تقويت ناوگان دريايي آمريکا در اقيانوس
آرام )...شد و در  ٤فبروری  ٢٠١٦به امضاي
توافق دوسوي اقيانوس آرام انجاميد ،اين
جهت گيري جديد بــه نتيجه نهايي خود
منتج نشــد .درواقع« ،بهارعرب» درسال
 ٢٠١١ايــاالت متحده را بــه خاور نزديک
فراخوانــد .آقاي اوباما در گفتگو با جفري
گلدبرگ به ستوه آمدن ،اگرنه بي عالقگي
نســبت به اين منطقه ،که به نظر مي آيد
آن را موردي نااميدکننده مي داند آشکار
مي کند .او بر تمايل و ترجيح خود نسبت
به مردمان «آسيا»« ،آفريقا» و «آمريکاي
التين» تاکيد مي نمايــد که «ازخود نمي
پرســند چگونه آمريکائيان را بکشــند،
بلکه خواستار آموزش بهتر و ايجاد چيزي
ارزشمند هســتند» .اياالت متحده براي
«بازسازي» افغانســتان بيش از بازسازي
 ١٦کشــور اروپايي در طرح مارشال پس
از جنگ جهانــي دوم هزينه صرف کرده،
بدون آن که بتواند نظمي ايجاد کند .اين
شکســت هاي پي درپي آقاي اوباما را به
شاخصه محدوديت قدرت آمريکا و اين که
نمي توانــد خاور نزديک را به دلخواه خود
شکل دهد متقاعد کرده است.
اززمان جنــگ جهاني دوم ،اياالت متحده
به تنــاوب در دوره هاي اطمينان و ترديد
درمورد توانايي خــود در اداره مقتدرانه
دنيا به سرمي برد .شــعف ناشي از پايان
جنگ درســال هاي دهه  ١٩٥٠جاي خود
را به پرسش هايي درمورد برتري اش داد:
آيا آمريکا آنقدر قدرتمند است که بتواند
جلوي پيشــرفت کمونيسم را بگيرد که با
پيشروي هايش در انقالب چين و دستيابي
به بمب اتمي توســط اتحاد شــوروي رو
به گســترش بود؟ ازسال  ،١٩٥٢داگالس
مک آرتور ،که مي خواست کره را با سالح
اتمي بمباران کند ،اعــام خطر مي کرد
که «ناتواني ما درحفظ منابع ،ســنگيني
رشــد يابنده تعهدات بودجه اي ،افزايش
سرسام آور بدهي عمومي» کشور ما را در
سراشيب يک «انحطاط نسبي» مي اندازد
 .دهه بعد نشــان از کوشش برتري طلبانه
داشــت .جان اف کندي ،در ســخنراني
مراسم معرفي اش به عنوان نامزد رياست
جمهوري اعالم کرد« :ما هر بار ســنگيني
را تحمل خواهيم کرد ،هر آزموني را پذيرا
خواهيم شد ،ازهر دوستي حمايت خواهيم
کرد .مــا براي تضمين پيــروزي يا بقاي
آزادي ،با هر دشمني رودررو خواهيم شد».
مرحله هاي اطمينان غالبا مربوط به دوره
هايي اســت که نابرابري هــاي اقتصادي
کاهش مــي يابد و به نظرمي آيد که آينده
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براي طبقه متوســط مســاعد است .به
محض آن که افق تيره مي شــود ،قدرت
به صــورت يک بار ســنگين درمي آيد.
درســال هاي دهه  ،١٩٧٠درحالي که نرخ
بهره و بدهــي خانوارها افزايش مي يافت
و دو شوک نفتي اقتصاد کشور را تضعيف
مي کرد ،فاجعه ويتنام و پيشــروي اتحاد
شــوروي در آســيا و آفريقا نقطه ضعف
هاي برتري نظامي آمريکا را نشــان داد.
و در ســال  ،١٩٧٦بنابر تحقيقي توسط
 ٤٣درصد
«شوراي روابط خارجي»،
از آمريکايي ها براين نظر بودند که اياالت
متحده مي بايد «در درجــه اول به امور
مربوط به خود بپــردازد» ،اين رقم يک
رکورد از زمان آغاز اين تحقيق درســال
 ٢٠( ١٩٦٤درصد) بود.
دوشکل يک نوع ملي گرايي
درســال  ٢٠١٣اين رقم بــه  ٥٢درصد
رســيد که باز يک رکورد بود .بنابر يک
نظرســنجي در ماه مارس  ،٢٠١٤تنها ٣٠
درصد آمريکاييان خواهــان اين بودند
که درصورت حمله روسيه ،کشورشان از
لهســتان دفاع کند .اين رقم براي لتوني
 ٢١درصد بود وحتي درمورد انگلســتان
بــه زحمت بــه  ٥٦درصد مي رســيد.
درنظرسنجي هاي پي درپي ،تنها حمالت
توسط پهبادها و بمباران عليه داعش ،که
پــس از تصرف موصل و گردن زدن جيمز
فولي روزنامه نگار آمريکايي درمورد آن
تصميم گرفته شد ،از حمايت گسترده اي
برخوردار بود.
بي گمان «براي ســاخت افــکار عمومي
بايد کار کرد» و اين امکان وجود دارد که
جنگي که هوادار نداشته محبوبيت يابد .
آقاي اوباما حاضر به انجام اين کار نيست،
آقايان کروز و ترامپ هــم همين طور و
حتي ترامپ پيشــنهاد کرده که کشورش
از پيمــان «ناتو» خارج شــود زيرا اين
سازمان «منسوخ» شده و بسيار پرهزينه
اســت .چنان که تاريخ دان انگليســي
پري آندرسون نشان داده ،مداخله گري
و انزواجويي دو وجــه يک ملي گرايي را
تشــکيل مي دهد .يکي ازاين دو وجه به
سلطه جويي آمريکا مشروعيت مي دهد
و جهاني گرايي آن را ارزش مي شــمارد
(اين وجه فعاليت منجي وار واشنگتن در
رهنموني دنيا به راه راســت را توجيه مي
کند) ،وجه ديگر استثناگرايي (که حفظ
ويژگي منحصر به فــرد جامعه اي که در
جهان تافته جدابافته است را ترغيب مي
کند) را مشروعيت مي بخشد.
انزواجويــي که پيش از جنــگ جهاني
دوم چيرگــي داشــت ،در دوران جنگ

ســرد تقريبا به کلي از اردوگاه محافظه
کار محو شــد ،اما درپي فروپاشي اتحاد
شــوروي ازنو ســربرآورد .در آن زمان
اين جريان دو شکل به خود گرفت :يکي
درخود فرو رفتن کامل ،که توســط يک
آزادي خــواه به نام ران پــل و يک ضد
مداخله گــري محافظه کار به نام پاتريک
بوکانان ،که پيشــتر همکار نيکســون و
ريگان بود نمايندگي و ترويج مي شــد.
بوکانان درســال  ٢٠٠٦مــي گفت« :اگر
ما رفتار مشــابه امپراتــوري بريتانيا را
متوقف نکنيم ،به همان سرنوشــت دچار
خواهيم شــد» .اين جريان که درســال
هــاي دهه هــاي  ١٩٩٠و  ٢٠٠٠خيلي در
اقليت بود ،در دوران رياســت جمهوري
اوبامــا نيرويي تازه يافــت .اين گروه با
جمع شــدن گرد محور «انستيتو کاتو» و
نشريه «آمريکن کنسرواتيو» (که درسال
 ٢٠٠٢توســط آقاي بوکانان براي مخالفت
با جنگ عراق بنيانگذاري شد) ،به پيش
بيني فاجعه هاي افغانســتان و عراق ،و
نيز زمينه بحران اقتصــادي و اجتماعي
پرداخت .درواقــع ،بدهي عمومي برخي
از جمهوري خواهان را به گزينش کاهش
هزينه ها و بودجه نظامي واداشت .در ماه
اگست  ،٢٠١١کنگره به يک برنامه رياضت
اقتصادي (موسوم به « در بند نگهداشتن
») راي داد که کاهشي هزار ميليارد دالري
در بودجه ارتش درمدت  ١٠سال را پيش
بيني مي کرد .به ايــن ترتيب «بازهاي
بودجــه اي» بر «بازهــاي نظامي» غلبه
يافتند.
موفقيت نامزدي آقايــان ترامپ و کروز
تائيدي بــر اين گرايش جديد اســت و
شــکاف فزاينده بين سياســت خارجي
رســمي و راي دهنــدگان خواهان عدم
مداخله را نشــان مي دهــد .امروز هم
هنوز ،متنفذترين انديشکده ها ،مقامات
بلندپايــه پنتاگــون و وزارت خارجه،
تحريريه هاي «وال اســتريت جورنال»،
«واشنگتن پست»« ،فاکس نيوز» يا «سي
ان ان» درحد وسيع خواهان مداخله گري
هستند و صدايشــان همچنان نيرومند
اســت .بنجامين فريدمن مــي گويد:
«دستگاه رسمي سياست خارجي تقريبا
به طور کامل از محافظه کاران نو در جناح
راست و مداخله جويان ليبرال در جناح
چپ تشکيل شــده است» .غالب ناظران
مطلــع گفته اند که اگــر آقايان کروز يا
ترامپ به عنوان نامــزد حزب جمهوري
خواه انتخاب شوند ،از آنان دوري خواهند
جســت و حتي به خانم هيالري کلينتون
راي خواهنــد داد .نامزد حزب دموکرات

از جنگ عراق و بمباران ســوريه و ليبي
حمايت کرده و براين نظراست که توافق
اتمي امضا شــده با ايران فاقد قاطعيت
است و از زماني که وزارت خارجه را ترک
کرده ،در انتقاد از آقاي اوباما ترديد نکرده
اســت .او حتي با آن که اخيرا اظهارات
خود را به خاطر مقابله با حمالت رقيبش
برني ســاندرز  -که همواره به جناح ضد
جنگ دموکرات تعلق داشــته  -تعديل
کرده و همچنان هوادار سرسخت مداخله
گري و مطمئن ترين فــرد براي نخبگان
سياســت خارجي آمريکا است .فريدمن
تاکيد مي کند که« :واقــع بينان و ديگر
پژوهش گران درمــورد مداخله گري ها
افکاري نزديک به هم دارند».
با تمرکز بر روي اياالت متحده :استدالل
را غالبا مي توان از زبــان آقايان کروز،
ترامپ و اوباما براي توجيه انفعال مبارزه
جويانه شــنيد .همچنين ،هرسه اينها در
اين ايده سهيم اند که متحدان واشنگتن
 از عربستان ســعودي گرفته تا فرانسهو کشورهاي حاشــيه خليج فارس ،آلمان
و ژاپن  -مي بايد از گذاشتن بار سنگين
نظام امنيت بيــن المللي بردوش آمريکا
دست بردارند .ســرانجام ،با آن که همه
اينها بــر اراده خود بــراي جلوگيري از
آسيب رســاني داعش تاکيد مي کنند ،و
حتي برخي پيشنهاد مي نمايند که داعش
زير «فرش بمب» قــرار گيرد ،به صورتي
متناقض براين نظر توافق دارند که «خاور
نزديک» ديگر کانون منافع آمريکا نيست.
اين ايده که بي ترديد درعرصه اقتصادي
درست است ،از ديدگاه اخالقي و سياسي
پرسش برانگيز اســت :آيا اياالت متحده
مي تواند از امــروز به فردا تصميم بگيرد
که ديگر نمي خواهــد رهبري اي که در
مدت  ٦٠ســال به نيروي اسلحه به دست
آورده را به عهده داشته باشد؟ آيا اياالت
متحده مي تواند بدون هيچ گونه ناراحتي
روحــي و بازپرداخت و جبــران (مالي،
حمايت ديپلوماتيــک برمبناي همکاري
دوجانبــه وعادالنه و غيــره) خود را از
منطقه اي که مدت ها آن را بي ثبات کرده
کنار بکشــد؟ جِ ِرمي شاپيرو ،پژوهشگر
«بنياد بروکينگز» و مشاور وزارت خارجه
موضوع را به شــکلي خالف عرف چنين
خالصه مــي کند « :آنچــه اهميت دارد
دستيابي به صلح [درخاورنزديک] نيست،
بلکه اين است که اياالت متحده تا چه حد
در بوجود نيامدن صلح مســئوليت دارد
» .اما تاريخ را نمي توان محو کرد :حتي
زماني که اياالت متحده ديگر ســربازي
در منطقه نداشــته باشد ،مسئول هرج و
مرجي است که ايجاد کرده است.
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