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ساختمانهای مدرن،
اما...

محمدرضا هویدا

روز گذشــته ،دو رویداد قابل توجه در افغانستان رخ داد .یکی
اینکه رئیس جمهوری و رییس اجرائیــه و فرمانده ارتش امریکا
در افغانســتان ،ســاختمان جدید وزارت دفاع ملی موسوم به
«پنتاگون کوچک» را افتتاح کردند .رئیس جمهوری در مراســم
افتاح این بنا گفت که با تکمیل این ساختمان نیروهای ارتش ملی
افغانستان به سمت نهادینه شدن ،حرفهای شدن و قوی شدن گام
برمیدارند و امکاناتی که در این ساختمان فراهم شده در سطح
منطقه بینظیر اســت .یکصد و شصت هزار دالر برای ساخت این
ساختمان به مصرف رسیده است .تنها مصرف مبلمان و سیستم
فناوری آن  45میلیون دالر هزینه داشته است .بسیاری از کاربران
شبکه های اجتماعی نیز از ســاخته شدن چنین بنایی به عنوان
ســاختمان وزارت دفاع ملی افغانستان ذوق زده شده اند و آن را
برای افغانســتان یک کامیابی بزرگ خوانده اند .عکس هایی از
تجهیزات و اصل ساختمان جدید وزارت دفاع ملی در شبکه های
اجتماعی نشــر شده است که رضایت و خوشنودی مردم از آن را
نشان می دهد.
اما دومین رویداد در پارلمان بــود .پارلمان ،با دوثلث آرا ،فرمان
تقنینی رییس جمهور غنی مبنی بر اســتثنا قراردادن نهادهای
امنیتی در قانون سرپرســتی را رد کرد .مطابق قانون سرپرستی،
هر سرپرســت بیش از دو ماه به کارش ادامه داده نمیتواند ،اما
رییس جمهور غنی در تعدیل این قانون نهادهای امنیتی را استثنا
قرار داده بود .جالب اینکه فرمان رئیس جمهوری برای اســتثنا
قراردادن نهادهای امنیتی با  173رای در مقابل تنها شــش رای
رد شد .ریاست ولسی جرگه از رئیس جمهوری خواست تا افرادی
را برای پســت های وزارت دفاع ملی ،ریاست امنیت ملی و لوی
سارنوالی معرفی کند
در کنار اینها جنگ در افغانســتان به شدت جریان دارد و والیت
ها و ولســوالی های مختلفی در جنگ یا تحت تهدید جنگ قرار
دارند .در تمام سالهای گذشــته نیز سهم بخش امنیت در دولت
افغانســتان بشتر از همه بخش های دیگر بوده است .و امروزه نیز
ذوق زدگی از پنتاگون کوچک با تمام زرق و برق و مبلمان لوکس
و اتاق های مجهزش قسمتی از یک داستان است و اما بخش دیگر
آن ،سنگرهای سوخته و سربازان خســته و مناطق ویران شده
و ترس از نفوذ و گسترش دهشــت افگنی در مناطق بیشتری از
کشور است.
ساختمانی لوکس و زیبا و بی نظیر در منطقه ،اگر با مدیریت قوی و
جدی و بی نظیر در منطقه همراه باشد ،مطمینا وضعیت افغانستان
را تغییر خواهد داد .به نظر بسیاری از مردم و از جمله نمایندگان
مردم در پارلمان ،پیش از حضور در این ســاختمان زیبا و مرفه،
باید فکری برای شخص وزیر دفاع می شد .دولت می بایست پس
از ماه ها سرپرستی در وزارت دفاع و گسترش ناامنی در سراسر
کشور ،فردی را به عنوان نامزد وزارت دفاع به پارلمان معرفی می
کرد تا این وزارت با اقتدار و قدرت بیشــتری ،در مقابل دشمنان
مردم و کشور عمل می کرد.
همین چند هفته پیــش در رویدادی مشــابه ،رئیس جمهوری
ســاختمان وزارت داخله را افتتاح کرد که با هزینه حدود دوصد
میلیون دالر ســاخته شــده بود .جان کمپبل فرمانده نیروهای
امریکایی و ناتو در افغانســتان در مورد محل جدید وزارت داخله
کشــور گفته بود که تجهیــزات و امکانات بــه کار رفته در این
وزارتخانه در اکثر نهادها و وزارتخانههای امریکا وجود ندارد.
ســاختمان ها ،هر چند مدرن و مرفه باشند ،تنها یک مکان برای
کار هستند ،کارکنان و مدیران قوی و با اراده و با برنامه هستند که
می توانند از این ساختمان ها به عنوان مراکزی برای کار و تالش
در جهت رشد و توسعه و اقتدار یک کشور استفاده کنند .و گرنه
برای ســربازی که مردانه می جنگد و امید به پیروزی را به خاطر
نبود برنامه و استراتژی جنگ از سوی مقامات بلند رتبه نظامی و
سیاسی کشورش ،از دست می دهد ،تصویر چنین ساختمانی جز
حسرت و افسوس ببار نخواهد آورد.
همان گونه که افتتاح ســاختمان مدرن و جدید ولی با عملکرد
کهنه و ناکارآمــد وکالی پارلمان که فرصت های زیادی را در این
کشور از دســت داده اند ،دردی از این کشور را درمان نخواهد ،و
وضع به همان منوال که بود خواهد ماند ،داشــتن ساختمان های
مدرن و جدید با افراد ناتوان و در نبود برنامه و اســتراتژی قوی
امنیتی ،اوضاع نابسامان امنیتی را تغییر نخواهد داد.

چند روز پیش مقامــات محلی در والیت
ننگرهار در شــرق کشور ،گزارش درگیری
میان افزاد خیــزش مردمی وابســته به
یکی از اعضای ارشــد مجلس نمایندگان
و جنگجویان داعش در ولســوالی اچین را
تایید نمودند .در این گزارش گفته شــده
است
هنگامی که چندین تن از دو طرف درگیری
به اسارت گروه های درگیر افتادند و زمانی
که داعشیان ســر چهار تن از افراد خیزش
مردمی را بریدند ،افراد وابسته به این عضو
مجلس نمایندگان نیز سر پنج داعشی اسیر
شده را بریدند ،سپس سرهای بریده شده
اعضای داعش را در مقابل پوسته های خود
در کنار جاده در ولســوالی اچین به نمایش
گذاشــتند .عاملین این عمل در توجیه کار
شان اظهار داشــته اند که در جنگ حلوا
تقسیم نمی شود ،در جنگ کشته می شوند!
آن هم در زمانی که هیچ کمکی از ســوی
دولت به مانرسیده بود ما چه می کردیم؟و...
نکته تکان دهنــده دیگری که در ارتباط با
این قضیه قابل یادآوری می باشد این است
که در هنگام نشر این گزارش از رسانه های
عمومی تصویری ،مســافرین و مردم عادی
در حال عبور از موتر پایین شده از سرهای
بریده شده عکس می گرفتند؟!
به نظر می رسد آنچه در والیت ننگرهار در
ارتباط با قضیه یاد شده اتفاق افتاده است
می توان از زوایای مختلف آن را بررســی
نمود ونگرانی های موجود را مطرح ساخت.
نکته نخست این است که متاسفانه جامعه
ما از دیر زمانی است که با جنگ و خشونت
دســت و پنجه نرم می کند .به تعبیر دیگر
جنگ و خشونت بخشــی از زندگی مردم
ما گردیده اســت .طبیعی است که تداوم و
تسلط چنین وضعیتی بر روح وروان و اخالق
و ساختار زندگی فردی و جمعی مردم ما اثر
گذاشته اســت .با تداوم خشونت و جنگ
و ظهور گروه ها و جریــان های مختلف با
ادعاهای مختلف سرانجام در این اواخر یکی
از گروه های خشن که درجنگ و خشونت با
قساوت تمام عمل نموده است ،ظهور نمود
که بعنوان گروه داعش از آن یاد می شود.
اعمالی که داعشی ها در مدت کمی از ظهور
خود مرتکب گردیده اند بسیار تکان دهنده

رویه خشونت را تقویت نکنیم!
عبداهلل هروی

و خشونت بار است .آنان مبتکر غیرانسانی
ترین روش ها در جنگ و خشونت هستند.
گروه داعش ایجاد ارعاب و هراسافکنی را
اولین و مهم ترین و شاید یگان ه روش خود
در براب ِر مردم و مخالفینشان برگزیده اند.
اما نکته مهم و نگــران کننده در ارتباط با
موضوع این اســت که متاســفانه با وقوع
رویداد یادشده این نگرانی جدی می شود
که روش و روحیه داعشــی ممکن اســت
محدود بــه همان گروه باقی نماند .آنچه در
ننگرهار راجع به ســربریده شدن داعشی
ها و به نمایــش گزاردن آنان صورت گرفت
ممکن است در دراز مدت بدل به یک عرف
و رویه معمول و خطرناکی شود که همگانی
گردد .در آن صورت عمق و گستره فاجعه به
مقیاسی خواهد بود که هیچ کس از آن در
امان نخواهد بود.
نکته دوم کــه در این ارتباط قابل یادآوری
می باشد این است که چرا این افراد به عمل
مقابله به مثل و همســان داعشی ها روی
بیاورند؟ به تعبیر دیگر چرا نیروهای مردمی
به چنان رویه ها و عمل های غیرانســانی
داعشــیان معترض بوده و در برابر آن بپا
خاســته اند اینک خود بــه چنان رویکرد
داعشی صفت دســت یازیدهاند؟ گمان بر
این است که مسئله دوام جنگ و خشونت
نوعی از ارتکاب عمل های خشــونت بار را

قبح زدایی کرده اســت .امروزه تفنگ در
دست داشتن و کشتن افراد دیگر موجب
شوکه شــدن و مضطرب شدن افراد نمی
گردد .وضعیت فرورفته در ناامنی ســبب
گردیده است که هم اکنون تقریبا بسیاری
از خانواده های ســاکن در کابل تفنگ یا
تفنگچــه در خانه خود برای حراســت و
دفاع دارند .مســئله ای دیگر آنست که
متاسفانه حکومت و دستگاه های امنیتی
و دفاعی نیز در ارتباط بــا تامین جان و
مال مردم و حفاظت از محیط شــان فعال
نبوده و نتوانســته بگونه ای عمل نمایند
که اعتماد مردم را بدست آورند .چنانچه
در قضیه فوق یادآوری شــده که ما به این
دلیل دست به ســاح برده ایم و در برابر
داعش بصــورت خودجوش بپا خاســته
ایم که حکومت دربــاره امنیت ما اقدام
موثر ننموده و از ما حمایت نکرده اســت.
بنابراین دو نکته یادشــده از مهم ترین
مواردی بود که بایــد در ارتباط با قضیه و
موضوع مطرح شــده توضیح داده شد .اما
بسط مســئله می طلبد که اندکی ریشه
های جنگ و خشــونت در کشور نیز مورد
تأمل قرارگیرد .پرداختن به این مســئله
به ما کمک خواهد کرد تا دریابیم که چرا
مردم و جامعه ما به نقطه ای رسیده اند که
امروز در آن جامعه گروه های مثل داعش

جای بگیرند و یــا مردم مجبور به ارتکاب
رویه های داعشــی صفت شوند .به تعبیر
دیگر و در یک دایره کلی تر می توان گفت
اصلی ترین دلیل تداوم جنگ و نرسیدن به
زندگی صلح آمیز در کشور بر چه عواملی
نهفته است؟ آیا واقع ًا آنچنان که گفته می
شود ،تنها دسیسه بیرونی در جنگ های
افغانستان نقش دارد؟ و یا اینکه ما چالش
هایی را از درون هم داریم؟ آســیب های
درونی صلح در کشــور از کجا سرچشمه
می گیرد؟ و اینکه چگونه میتوان در کشور
به صلح دســت یافت؟ در تحلیل دقیق تر
می توان گفت که روحیه برتری جویی در
چارچوب قوم ،زبان ،باورها ،منطقه ،گروه،
حلقه یکی از برجسته ترین عواملی است
که خشونت ها را در کشور موجب گردیده
و سبب تقویت آن گردیده است .واکنش
های بوجود آمده در چنان فضایی ســبب
گردیده اســت که برای حفــظ و تثبیت
برتری خود ،یا حتا مقابله با روحیه برتری
خواهی متکی به بیگانگان شده و در نهایت
موجب بازشــدن پای بیگانگان در کشور
گردیده و افغانســتان میدان نبرد و ستیز
منافع دیگران شــود .عامل دیگر وجود
بنیادگرایی افراطی است .متاسفانه در سال
های پسین در واقع اوج بنیادگرایی افراطی
را در منطقه و به تبع آن در کشــور شاهد

از دولت قانونی تا دولت امنیتی

دامن زدن به ترس
این امر زمانی قویتر میشــود کــه باید گفت
وضعیت اضطــراری امــروز در فرایندی اتفاق
میافتد که دموکراســیهای اروپایی را به سوی
چیزی سوق می دهد که باید آن را نوعی «دولت
جورجیو آگامبن  /ترجمه :ناصر فکوهی /قسمت دوم و پایانی
امنیتی» (  )Security Stateبنامیم؛ اصطالحی
که متخصصان علوم سیاسی آمریکا ابداع کردند.
واژه «امنیت» چنان درون گفتمان سیاسی جای
گرفتهاســت که میتوانیم به جــرات ادعا کنیم
«دالیــل امنیتی» جای آن چیزی که پیش از این
«مصلحت دولت» ( ) raison d’Etatمی نامیدیم،
را گرفته است .با وجود این ،هنوز تحلیلی از این
گونه جدید از دولت ارائه نشده است[ .شاید] به
این دلیل که دولــت امنیتی ،دیگر نه یک دولت
قانونی اســت و نه چیزی که میشل فوکو به آن
«جامعه نظم» نام می داد .از این رو مناســب می
بینیم در اینجا چند پیش فرض را برای شروع به
ارائه یک تعریف ارائه دهیم.
در الگویــی کــه تامس هابس ابــداع کرد و به
شدت بر فلسفه سیاسی ما تاثیر گذاشته است،
قرارداد[اجتماعــی] که قــدرت را به حاکمان
تفویض می کند ،بر پایــه ترس متقابل [و فرض
وجود] جنگ همه انســان ها علیه همه دولت امنیتی ایجاد شود :اگر دولت برای یهودیان در آلمان می شد و امروز شامل
انسان ها ،استوار است .در دولت امنیتی ،مشــروعیت دادن به خود نیاز به ترس حال مسلمانان در فرانسه شده است).
این طرح واره معکوس می شود :دولت به داشته باشد ،در نهایت ناچار خواهد بود تردید و ترور
 کارتون روز
صورتی پایدار بر ترس بنا می شــود و به که خود به ترور دامن بزند و یا دســتکم در این چارچوب اســت که باید به پروژه
هر قیمتی به این ترس دامن میزند زیرا کاری نکند که از ترور جلوگیری شــود .شوم [دولت فرانســه] مبتنی بر [قانونی
کارکرد اساسی خود و مشروعیت خویش بدینترتیب است که می بینیم [فرانسه] شــدن احتمال] لغو ملیت شهروندان دو
را از این ترس میگیرد.
سیاست خارجیای را دنبال می کند که ملیتــی نگاه کرد ،پــروژه ای که یادآور
فوکو پیــش از این نشــان دادهبود که به تروریســم دامن زدهاست و باز هم به قانون فاشیستی  1926درباره سلب ملیت
وقتی واژه «امنیت» برای نخســتین بار دولتهایی ســاح میفروشد که [همه] از «شــهروندان فاقد شایســتگی برای
در فرانسه در گفتمان سیاسی با حکومت میدانند سازمانهای تروریستی را تغذیه شــهروندی ایتالیا» [در دوره فاشیسم ]
های فیزیوکرات پیــش از انقالب ظاهر مالی میکنند.
و قوانین نازی ها درباره ســلب ملیت از
شده بود ،مساله بر سر پیش بینی فجایع دومین نکتهای که باید به آن اشاره کرد ،یهودیان است.
و قحطی ها نبود ،بلکه آن بود که بگذاریم تغییر موقعیت سیاسی شهروندان و مردم نکته ســومی هم هست نباید کم اهمیت
این مصیبت ها اتفاق بیافتند تا ســپس اســت که قاعدتا باید صاحبان حاکمیت تلقی کنیم و آن تغییر رادیکالی است در
بتوانیم آنها را مدیریت کرده و آنها را در میبودنــد .در دولت امنیتی ،ما شــاهد زمینه شــاخصهای حقیقت و قطعیت در
جهت مطلوب خود هدایت کنیم.
گرایشــی ناگزیر به سوی چیزی هستیم حوزه عمومی با آن ســروکار داریم .آنچه
فقدان معنای حقوقی
که باید به آن «ســیات زدایی» تدریجی بیش از هر چیز یــک ناظر دقیق جنایات
به همین ترتیب ،بحث امنیتی که امروز از شــهروندان نام داد؛ شــهروندانی که تروریستی را دچار شگفتی میکند ،کنار
در فرانســه به راه افتادهاست به دنبال رفتهرفته مشارکتشان در حیات سیاسی گذاشتن اصل قطعیت کامل حقوقی است.
جلوگیری از عملیات تروریســم نیست به شرکتشــان در نظر خواهیهایی [در در حالی که در یک دولــت قانونی تنها
(کاری که بســیار مشکل و حتی ناممکن قالب] انتخابات محدود میشــود .این زمانی میتوان از وقوع یک جرم با قطعیت
اســت زیرا اقدامات امنیتی همیشه پس گرایش به ویژه از آن رو نگران کنندهاست ســخن گفت که یک فرایند بازپرســی
از رخدادن عملیات کاربردی میشــوند که [نخستین بار] حقوق دانان نازی آن را حقوقی انجام شــده باشــد ،در پارادایم
و تروریســم بنابرتعریف همواره گروهی تبییــن کردند و در آن مــردم به مثابه امنیتی می توان تنها به اظهارات مقامات
از عملیاتی را شــامل میشود که برای عنصری اساســا غیر سیاسی تعریف می پلیسی و رسانه های وابسته به آنها اکتفا
نخســتین بار روی میدهند) .این بحث ،شــوند که دولت باید محافظت از آنها و کرد یعنــی دقیقا دو نهادی که همواره به
در واقع به دنبال هــدف ایجاد رابطهای رشدشان را بر دوش بگیرد.
مثابه ضعیف ترین نهادهای [معتبر از لحاظ
جدید با انسانها است که همین کنترل برای این حقوقدانــان یک روش وجود حقوقی] مطرح بوده اند .شاهد این امر موج
همهجانبــه و بیحد و حصر اســت .و به داشــت که این مســاله غیر سیاسی را باور نکردنی و تناقض های آشکاری است
همین دلیل نیز بــرای این کار نیاز بدان سیاســی کنند :از طریق برابری ریشه و که در بازســازی شــتابزده رویدادها [ی
دارد که به شدت بر سازوکارهایی اصرار تبار که [یک فرد آلمانی را] از یک بیگانه مربوط به جنایات تروریستی] می بینیم و
کند که امــکان کنترل همــه دادههای و دشــمن متمایز میکــرد .البته منظور تعمدا و آگاهانه امکان هرگونه وارسی را از
اطالعاتی و ارتباطی بین شــهروندان از من در اینجا آن نیســت که دولت نازی میان برده و راه را برای هرگونه خطا باز می
جمله محتوای کامل رایانه ها را در دست را با دولت امنیتــی معاصر یکی بگیرم :گذارند و بنابراین بیشتر به پروندهسازی
داشتهباشد.
آنچه باید درک کنیم آن اســت که اگر از شباهت دارند تا به بازپرسیهای قضایی.
خطری که در اینجا وجود دارد ،و نخستین شهروندان سیاستزدایی کنیم ،آنها نمی معنی این امر آن اســت که منافع دولت
خطری که باید روشــن کرد ،آن است که توانند از انفعال خود خارج شوند مگر از امنیتی ایجاب میکند که شهروندان – که
انحرافی به ســمت ایجاد رابطه ای نظام طریق ترس علیه یک دشــمن بیگانه که قاعدتا وظیفه محافظت از آنها را برعهده
مند (سیســتمیک) میان تروریســم و لزوما بیرون از آنها نباشــد ( این شامل دارد – در تردید نســبت به خطراتی که
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بوده ایم .این عامل هم بــه عنوان عامل
داخلی و هم عامل خارجی سبب گردیده
است که دامنه خشونت ها و ستیزه جویی
ها در جامعه گسترش یافته و تقویت گردد.
در اینجا بصورت بســیار می توان به چند
عامل مهم بیرونی در زمینه دوام جنگ و
خشونت و دست نیافتن به صلح و زندگی
مسالمت آمیز اشاره نمود و از تفصیل آن
پرهیــز می گردد .موقعیت اســتراتژيک
افغانســتان و رقابت های جهانی و منطقه
ای ،گسترش سیاست های فرامرزی قدرت
های بزرگ ،دست اندازی و دخالت کشور
هــای منطقه و بعضی از همســایگان در
امور داخلی کشــور ،فراموشی افغانستان
در مقاطعی از تاریخ سیاســی هم از سوی
غربی ها پس از خروج نیروهای شوروی از
کشور و هم از سوی قدرت های شرقی در
سال های پســین .با در نظرداشت عوامل
برشمرده شــده وارایه دیدگاه های مطرح
باید گفت که تمام تالش ها و کوشــش ها
باید بر این هدف استوار گردد که خشونت
و جنگ و روش های آن نه تنها در کشور
قطع گردد ،بلکه سعی نماییم که با استفاده
از تمامی راهکارهــای واقع بینانه در بعد
داخلی و خارج بصــورت دقیق کارگرفته
شود .مهم تر از همه این که با اطالع رسانی
و باالبردن سطح آگاهی جامعه و ساماندهی
نیروهای مردمی ایــن درک و واقعیت را
برجسته ســازیم که داعشی صفت شدن
نمی تواند پایان خشــونت و روش منکوب
ساختن مخالفین باشد .البته که با دشمنان
صلح و امنیت با قاطعیــت برخورد نمود
امــا با رعایت موازین انســانی و اخالقی.
برخوردهای واکنشــی موجب گشایش در
چالش ها نخواهد شد بلکه وضعیت را بیش
از پیش پیچیده و بحران زا خواهد ساخت.
در این راســتا مســئولین حکومت باید
هرچه فــوری اقدام نموده و تدابیر الزم را
در کنترل اوضاع و بویژه نیروهای مردمی
که از عملکرد خشن طالبان و داعشیان به
ســتوه آمده اند روی دست گیرد .توجه و
اهتمام حکومت در زمینه می تواند بخش
عمده ای از چالش های امنیتی و ریشــه
های خشــونت در جامعه را محو و تحت
کنترل قرار دهد.
تهدیدشان می کند باقی بمانند ،زیرا این
تردید و ترور پا به پای هم پیش می روند.
همین تردید اســت که میتوان در متن
قانون بیســتم نوامبــر [ ]2015درباره
وضعیت اضطراری مشــاهده کرد .این
متن شــامل «همه افرادی [می شود که]
که گمان برود رفتارشــان تهدیدی برای
نظم و امنیت عمومی به حساب می آید».
روشن است که فرمول « دالیل جدی برای
گمان بردن» هیچ معنایی حقوقی در بر
ندارد؛ دقیقا به این دلیل که اســتنادش
به قضاوت یک فرد اســت و این فرد که
«گمان می برد» مــی تواند در هر زمانی
درباره هرکسی [دچار شک و گمان شود].
به همین دلیل است که در دولت امنیتی
این گونه فرمولهای نامشخص رایج است
در حالی که حقوق دانان آنها را همواره در
تضاد با اصل قطعیت حقوقی دانسته اند.
سیاست زدایی از شهروندان
همین ابهــام ها و همیــن تردیدها در
اظهارات مردان و زنان سیاســتمدار نیز
دیده میشــود :کســانی که معتقدند
فرانســه در جنگ علیه تروریسم است.
توصیف چنین جنگی با این واژگان ،خود
نوعی تضاد است زیرا ما به وضعیتی می
توانیم «جنگ» اطــاق کنیم که در آن
بتوان به روشنی دشمن را شناسایی کرد
و با او جنگید .در چشــم انداز امنیتی،
دشمن باید – برعکس -مبهم باقی بماند،
تا بتوان هرکسی را بخواهیم در داخل یا
در خارج با این عنوان انگ بزنیم.
بنابراین ،ســه اصل وجود دارد :نخست،
موقعیت ترس عمومی ،دوم ،سیاستزدایی
از شــهروندان و ســوم ،کنارگذاشتن
هر گونه قطعیت حقوقی؛ ســه اصلی که
مشخصات یک دولت امنیتی به شمار می
آیند و خق داریم از آنها آشــفته شویم و
وحشت کنیم .زیرا این مشخصات ،بدان
معنی هستند که دولت امنیتی که ما در
حال غلتیدن درونش هستیم ،دقیقا دارد
کاری را مــی کند که بــا ادعاهایش در
تناقض اســت .اگر امنیت به معنی «نبود
دغدغه» ( )sécurité= sine curaباشد،
چنین دولتی برعکس سبب ایجاد دغدغه
و ترس می شــود .افزون بــر این دولت
امنیتی ،یک دولت پلیســی است ،زیرا با
کنار گذاشــتن قدرت قضایی ،دست به
برداشتن حریم پلیس زده و یک وضعیت
اضطراری را به یک موقعیت عادی بدل
می ســازد که هر چه بیــش از پیش به
موقعیت «عادی» تبدیل می شود.
با سیاست زدایی تدریجی از شهروندان،
که هر چه بیشتر به مثابه تروریست های
بالقــوه در نظر گرفته میشــوند ،دولت
امنیتی ســرانجام از حوزه شناخته شده
سیاست خارج میشود و به سوی حوزهای
ناشناخته میرود که در آن امر عمومی و
امر خصوصی با یکدیگر درهم میآمیزند
و بزحمــت میتوان مرزهــای آنها را از
یکدیگر تمیز داد.
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