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دست کشیدن پولیس از وظیف ه و پاسخ نابجای وزارت داخله

ــــــــــسرمقاله

ضرورت تقویت فرهنگ
قانون گرایی

مهدی مدبر
ســالها جنگ باعث شده اســت که قانون گرایی در افغانستان
نهادینــه نگردد و قانون گریزی به یک امر عادی تبدیل شــود.
فقدان قانون گرایی باعث گردیده است که عدالت تطبیق نگردد
و بســیاری از قضایای حقوقی و جنایی بصورت عادالنه رسیدگی
نگردد.
در دهه های گذشته مطالبات شهروندی و سیاسی به دلیل نبود
یک ساختار سیاسی قانونمند ،از راههای نظامی دنبال شده است
و حتی تا اکنون که حکومت ســاختار قانونمند دارد و نهادهای
قانونی موجود است ،بسیاری ها باورمندبه استفاده از روش های
نظامی برای رســیدن به مطالبات سیاســی است و آن را ساده
ترین راه رســیدن به هدف می دانند .گروه طالبان و سایر گروه
های تروریســتی از نمونه های بارز این امر هســتند .اما تجربه
های تاریخی ما نشــان می دهد که درگیری های نظامی و فقدان
قانون در جامعه ،بیشــتر از اینکه منجر به تامین عدالت و برابری
اجتماعی گردد و راههای رســیدن به مطالبات سیاسی را آسان
کند ،منجر به ویرانی کشــور و زیربناهــای اقتصادی و فرهنگی
گردیده اســت و شکاف های اجتماعی و نابرابری را افزایش داده
است.
در یک و نیم دهه گذشته حکومت افغانستان تالش کرده است که
قانون گرایی در کشور بوجود بیاید و فرهنگ معافیت از مجازات و
قانون گریزی پایان یابد ،اما چالش های سیاسی و اجتماعی باعث
شده است که این فرهنگ نهادینه نگردد و باورمندی به قانون و
رفتار قانونمند در درون نظام و جامعه افغانستان تقویت نگردد.
نهادینه سازی فرهنگ قانون گرایی و تقویت آن یکی از ضرورت
های اساســی دولت و مردم افغانستان است .این فرهنگ زمانی
بوجود می آید که در گام نخســت مقامــات بلند پایه حکومتی
باورمند به رفتار قانونی و پیروی از قانون گردند و عبور از قانون
را خط قرمز شان بدانند.
همچنان نهادهای تحقیقی و قضایی کشــور باید جایگاه واقعی
شان را به دست بیاورند و احکام آنها باید توسط نهادهای ذیربط
تطبیــق گردد .بدون تطبیق قانون و حکــم نهادهای تحقیقی و
قضایی ،جلو قانون گریزی گرفته نخواهد شد و مردم افغانستان
به این نهادها باور و اعتماد نخواهند کرد و فرهنگ قانون گرایی
در کشور تقویت نخواهد شد.
وضعیت سیاسی کشــور اقتضا می کند که باورمندی به قانون به
یک اولویت برای حکومت و مردم افغانســتان تبدیل شود و به
فرهنگ معافیت از مجازات به طور کلی پایان داده شود .ما اکنون
راه بهتــری از پیروی از قانون و اعــاده حقوق خود از مجراهای
قانونی نداریم ،به این لحاظ الزم اســت که همگان تالش ورزند
که قانون گرایی در کشور تقویت گردد و قانون گریزی و فرهنگ
معافیت از مجازات پایان یابد.
تقویت قانون گرایی می تواند در بهبود ثبات و امنیت کشور موثر
باشد و شکاف های اجتماعی را کاهش دهد .در این اواخر مسایل
حقوقی مرتبط با محافظان معاون اول ریاســت جمهوری ،نگرانی
ها را در مورد تطبیق قانون و رســیدگی عادالنه به این پرونده
بوجود آورده بود .از ســوی دیگر این نگرانی نیز وجود داشت که
این مسئله تنش های سیاسی و اجتماعی را در افغانستان افزایش
دهد و باعث شود که حکومت افغانستان در راستای تطبیق قانون
با چالش های بیشتری مواجه شود .اما دیروز وزارت داخله اعالن
کرد که هفت تن از محافظان جنرال دوستم برای تحقیق به لوی
سارنوالی حاضر شــده اند و از ین قضیه از مجراهای قانونی اش
پیگیری خواهد شد.
حضور محافظان جنرال دوستم در لوی سارنوالی ،نمایانگر بوجود
آمدن عقالنیت سیاسی در جامعه افغانستان است .این کار عالوه
بر اینکه تنش های سیاســی را پایان خواهد داد ،فرهنگ قانون
گرایی را در کشــور نیز تقویت خواهد کرد و امیدواری ها را در
مودر رسیدگی عادالنه به این پرونده افزایش داده است.
رفتار جنرال دوستم به دلیل جایگاه سیاسی و اجتماعی اش برای
مردم افغانســتان با اهمیت اســت و همواره در مرکز توجه قرار
دارد .تن دادن معاون اول ریاست جمهوری کشور به روند قانونی
پیگیری پرونده ،می تواند منجر به باورمندی مردم افغانستان به
قانون و نهادهای عدلی و قضایی کشور گردد.

روز جمعه هفته گذشــته ،پولیس حداقل
هفت پوسته امنیتی را در شاهراه کندهار
ــ ارزگان تخلیه کردند و وظایف خویش
را به حالت تعلیق درآوردند .آن ها خواست
ساده ای داشتند ،تا زمانی که معاش شان
پرداخت نشــود ،به وظیفه ی خود بر نمی
گردند .دفتر والــی ارزگان ،چنین پیش
آمدی را تایید کرده است؛ اما وزارت داخله
این مســئله را تکذیب کرده و گفته ،آن
هایی که پوست ه های امنیتی را رها کرده،
نه شامل پولیس ملی است و نه هم مربوط
ارزگان.
روز یکشنبه هفته جاری ،خبرگزاری رصد
از قول دوســت محمد نایاب ســخنگوی
والی ارزگان نوشته بود که به تعداد چهل
تن از پرســونل پولیس در مسیر شاهراه
کندهار ــ ارزگان ،وظایف خویش را به روز
جمعه  29دلو به حالت تعلیق درآورده و با
تخلیه کردن پوسته های امنیتی ،به شهر
ترینکوت برگشته اند .هم چنان در گزارش
از قول این مقام والیت ارزگان نوشته شده
بود که چند پوســته ی دیگر نیز در همین
مسیر در مربوطات ولسوالی شاه ولیکوت
کندهار ،به همین منوال تخلیه شده است.
با این حال ،بر اساس گزارش رسانه ها3 ،
پوسته در مربوطات ولسوالی شاه ولیکوت
که تعداد پرســونل آن به  40نفر میرسید
نیز همانند همــکاران ارزگان خود اقدام
کرده اند .ســخنگوی والی ارزگان تایید
کرده است که ســربازان پولیس ،به دلیل
پرداخت نشــدن معاش شان دست به این
اقدام زده اند .به گفتــه این مقام والیت
ارزگان ،سربازان به مدت چهار ماه معاش
شــان را دریافت نکرده اند .در این مدت
مسیر شاهراه نیز به دالیل امنیتی ،به روی
ترافیک مسدود بوده است.
اما در پاسخ به این گزارش ،وزارت داخله
اعالمیه ای را صادر کرده و نوشــته است:
«اخیرا برخی از رســانهها ،گزارش های را
نشر کرده اند که گویا شماری از منسوبین
پولیس ملی ،موظف در دو پوسته امنیتی
در مسیرشاهراه کندهار ــ ارزگان ،معاش
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خود را دریافت نکردهاند .وزارت امورداخله،
موضوع را تحت بررســی قرار داد که معلوم
شد ،افراد متذکره شامل تشکیالت پولیس
م چنان
ملی نمی باشند» .در این اعالمیه ه 
افزوده شده است« :طبق هدایت وزیر امور
داخله ،در چند ماه اخیر ،پروسه اصالحات در
صفوف پولیس ملی در والیت ها عملی شد
که در جریان این پروسه معلوم شد که افراد
متذکره در تشکیالت پولیس والیت ارزگان
نبوده و ساحاتی که این افراد در آن وظیفه
داشتند ،توســط نیروهای پولیس کندهار
تحت پوشــش قرار گرفت» .اگر دقت کنیم،
این اعالمیه ،پیش از آن که مسئله را وا ضح
بسازد ،زوایای مبهم دیگری را نیز خلق می
کند .نخست ،برفرض این که پرسونل همین
 2پوسته امنیتی مربوط کندهار می باشند؛
اما باید پرسید که چرا آن ها به چنین اقدامی
دست زده اند؟ دوم این که مسووالن وزارت
داخله در همین اطالعیه خود دچار تناقض
گویی شده اند ،اول گفته اند که این سربازان
مربوط پرسونل پولیس ملی نمی باشند و در

قسمت بعدی ،صریحا با ذکر قید بیان کرده
که آن ها شامل پرســونل پولیس والیت
ارزگان نمی باشند.
آن گونه که در اعالمیه وزارت داخله منتشر
شده ،به نظر می رســد که مسووالن این
وزارت ،بدون دقت به گزارش های منتشر
شده ،پاسخ داده اند .مسووالن محلی تخلیه
شدن هفت پوسته امنیتی را تایید کرده اند
اما وزارت داخله حرف تنها از  2پوســته
امنیتی می زنند و با طفــره رفتن از اصل
قضیه ،بازی با کلمات را به پیش می گیرند؛
با تناقض گویی یــک بار می گویند که این
پوسته ها از سوی افرادی که در چارچوب
پولیس ملی نیستند اداره می شدند و یک
بار هم می گویند که این پوسته ها مربوط
ارزگان نه ،مربوط کندهار است .حال آن که
مقام های محلی گفته اند که پوســته های
پولیس هم در مربوطات والیت ارزگان و هم
در مربوطات کندهار ،تخلیه شده اند .دوم
این که اگر این پوســته ها از سوی پولیس
اداره نمی شوند ،از سوی چه کسانی اداره

می شدند و مســوول شاهراه ها کدام نهاد
است؟ پرســش این که چرا معاش سربازان
پرداخته نمی شود ،باشد سرجایش.
با این حال ،دفتر والی ارزگان از مسئله ی
دیگری خبر می دهد کــه می تواند یکی
از دالیل اصلی را در برابر چنین مشــکل،
ارایه کند .مســدود شدن شاهراه و تخلیه
این پوسته ها ،بر اساس گزارش دفتر والی
ارزگان به رهبری پولیس در این والیت بر
می گردد که وزارت داخله در حل آن عاجز
بوده است .تا کنون هفت بار شده است که
پُست قوماندان امنیه ارزگان ،تغییر و تبدیل
شــده و با هر تغییرات ،نه تنها که مشکل
حل نشده ،بلکه به الیه های دیگری از این
مشکل افزوده شده است .شاهراه حدود 160
کیلومتری کندهار ــ ارزگان ،در جریان 9
ماه امسال  2بار به مدت  3ماه مسدود شده
اســت .در ماه ثور سال جاری ،چند پوسته
امنیتی همین شــاهراه سقوط داده شد که
ادعا می شد از سوی رحیم اهلل خان ،معاون
قوماندانی امنیه والیت ارزگان معامله شده و

صلح چیست؟

صلح و آشتی را باید در زندگی هرروزه پیدا کرد ،در شهری که پذیرای غریبههای آشفتهحال است.
بیایید فرض کنیم ناگهان به یک عال ِم اجتماعی
بدل شدهاید و میخواهید دربارۀ مفهوم صلح
و آرامش پژوهش کنیــد؛ یعنی میخواهید
دریابید کــه چه چیزی ما را بــه جامعهای
صلحطلب میرساند .فرض کنید ،طی سالها
فعالیت در چهار گوشۀ جهان ،شواهدی دال
بر خشونت و جنگ شما را احاطه کردهاند .از
افراد مختلف دربارۀ ضرب و شتم ،دستگیری،
قتل و تجاوز چیزهایی شــنیدهاید؛ دربارۀ
اخراجشــدن از کشور و مردانی با نقاب سیاه
که از شــما غذا و زندگیتان را میخواهند؛
دربارۀ خشونت خانوادگی ،خشونت روستایی
و خشــونت حکومتی .این داســتانها را از
پیرزنهایی با چشــمانی آکنده از اشــک
و از مــردان جوانی که بازوهای شــان پر از
خالکوبیهای زندان است شنیدهاید.
[در گذشته] مردانی بودند که ،سوار بر اسب،
پسرها را به جنگ فرامیخواندند و ماشینهای
بزرگ سیاهی که سرمیرسیدند تا در ظلمات
شــب مردم را بربایند؛ دخترانی بودند که،

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

مارگارت پکسن  /ترجمۀ :مهرداد پارسا  /قسمت اول

آشفته از تجاوز جنسی ،در چشمانداز پرسه
میزدند؛ در اردوگاهها قانون بقای سازگارترین
حاکم بود؛زنان حاملــهای بودند که آنقدر
کتک میخوردند که بچهشــان تلف میشد
و اجســاد در زمان قحطی بر روی هم تلنبار
میشدند؛ مواردی بود که فردی بهخاطر دزدی
شلغم دستگیر و تبعید میشد؛ کسانی بودند
که بهخاطر یهودی ،مسیحی یا مسلمان بودن
مورد ضرب و شتم قرار میگرفتند.
جهان اندیشههایی که شما را
فرض کنیم در
ِ
احاطه کردهاند ،دربارۀ اینکه چگونه باید این
آشوب و نابســامانی را بفهمیم ،برآوردهایی
صورت میگرفت :حضور گونههای خاصی از
حکومتها ،حضــور انواع خاصی از تفاوتها
و تنوعات اجتماعی ،و حضور انواع خاصی از
ادیان .همچنین فرض کنیم این داستانهای
آشفتهکننده سالیان سال بر روی هم تلنبار
شدهاند و تنها در برخی مقاطع توجه تان را
جلب میکنند و شــما دیگر نمیخواستهاید
دربارۀ جنگ پژوهش کنید.
یکباره کاشــف به عمل میآید که پژوهش
دربارۀ صلح دشوارتر از چیزی است که گمان
میکردید یا [دستکم] برای من اینگونه بوده
است .من انسانشناسیام که سالها در میان
مردم روستایی زندگی کردهام و سؤالهایی
اساسی دربارۀ چگونگی عملکرد حافظه در
آن گروههاپرســیدهام .فکر میکردم دربارۀ
چگونگی آغــاز مطالعۀ صلح ایدههایی دارم.
بههرحــال ،اگرچه داســتانهای مربوط به
خشونت پرشــمار بودند ،گویی اغلب مردم
در زندگی مشغلههای دیگری داشتند :آنها
در آشــپزخانهها یا مــزارع کار میکردند،
آب حمل میکردنــد ،تصمیم میگرفتند که
براساس آبوهوا دست به چه کاری بزنند ،با
مهمانها غذا میخوردند ،و فضوالت دامها را
نظافت میکردند .مردم در شرایط عادی ،حتی
اگر گاهی هم خشمگین میشدند ،هر روز با
مشکالت و راهحلهای کاری با یکدیگر روبهرو
میشدند .هم عشق در میانشان بود ،هم عیش
و هم رنج و اندوه .بهرغــم چیزهایی که در
زندگی دیده بودند یا آنچه در بدترین روزهای
زندگی بهدست خودشان رقم میزدند ،خود را
در اصل نجیب و محترم میشمردند و از جهان
نیز انتظار محبت و احترام متقابل را داشتند.
یقین ًا ،باید راههایی برای جســتوجوی آن
احترام رودررو وجود داشــته
نوع محبت و
ِ
باشــد .یقین ًا راههایی برای مطالعۀ قدرت و
محدودیتهای آن وجود دارد ،بهویژه وقتی
مردم با شرایط ســخت مواجه میشوند .آیا
جوامعی وجود دارند که موفق شــده باشند،
پس خوببودن برآمده
در شرایط بد ،خوب از ِ
باشند؟ در پژوهش دربارۀ حافظه ،رویههای
کرده بودم.

مقاومت و سماجت را بررســی
آیا ممکن است جوامعی وجود داشته باشند
که در برابر خشــونت مقاومت کنند و دربارۀ
نجابت و احترام سماجت به خرج دهند؟ دقیق ًا
نمیدانستم به چه ایدهای دست یافتهام؛ اما

0798341861
0799157371

 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

میدانستم که میخواهم دربارۀ این موضوع
پژوهش کنم .خالصه اینکــه آن را صلح و
آرامش نامیدم.
اما بهســختی میشــد صلح را پیدا کرد.
به بررســی پژوهشهای معاصــر دربارۀ
انسانشناسی ،جامعهشناسی و علومسیاسی
پرداختم :مجموعهدادهها و کتابشناسیها
را بهدقت بررسی کردم و با همکارانی که در
مطالعۀ منطقۀ جنجالی «اوراسیا» همراهم
بودنــد و با همکاران دیگــر در برنامههای
مطالعاتی صلح یــا نهادهای مربوط به صلح
گفتوگو کردم .آنچه یافتم این بود :نخست
اغلب آثار علوماجتماعی امروز بیشتر
اینکه
ِ
به خشونت میپردازند تا به صلح؛ دوم اینکه
اکثر پژوهشهای تجربیای که ادعا میکنند
به صلح و آرامش میپردازند ،درواقع ،دربارۀ
ستیز و کشمکش هستند .آنها به رفع و حل
تنشها ،رفعورجوع امور پس از درگیری ،و
برنامههایی برای کمکرســانی به مردم در
مناطق پرتنــش میپردازند .آنها به قانون
و عدالت در بافت ســتیز و کشمکش توجه
دارند .در کل ،این آثار تا جایی پژوهشهایی
مربوط به صلح به حساب میآیند که به رنج
میلیونها انسان توجه میکنند و از این بابت
افسوس میخورند.
این آثار اغلب صلح را مانند چیزی ترسیم
میکنند که برای دیگریهای دور «به ارمغان
آورده» شده اســت ،چیزی که از بیرون [به
برخی انسانها] بخشیده شده است.
این آثــار البته آثار مهمیاند ،اما این چیزی

نبود که من در پی آن باشــم .من خواستار
دانشــی اجتماعی بودم که به درون جوامع
صلحطلب نفوذ کند و به بررســی تعامالت
انسانی در سطح رودررو بپردازد .همچنین
دراینباره صحبت کنــد که صلح چگونه با
طرز کار اســتوار خویش عمل میکند .من
خواستار پژوهشــی تجربی بودم که پیکرۀ
اجتماعی را بهشــکلی دقیق بررسی کند و
از سالمت و ثبات درازمدت آن پرسش کند،
یعنی پژوهشی که این پرسش را مطرح کند:
احترام همیشــگی گاهی
چگونه محبت و
ِ
در شــرایط ســخت میتواند به مهربانی و
نیکخواهی فوقالعاده تبدیل شــود؟ اینجا
و آنجا نمونههای درخشــانی از این آثار را

یافتهام ،البته مشــخص ًا تعداد معدودی از
آنها را.
در شگفت بودم که چرا اندیشیدن به صلح
و آرامش تا این حد دشوار است یا ،بهعکس،
چرا اندیشیدن به خشونت تا این حد ساده
است؟
وقتی نویسندگان و دانشــگاهیان دربارۀ
خشــونت صحبت میکنند ،گویی خشونت
«چیزی» اســت (واجد حالتی شیءمانند
است) و از پسزمینه بیرون میزند .میتوان
آن را محاسبه کرد (یک شلیک ،یک انفجار،
یک گلوله ،یک مرگ) یا حداقل ما اینگونه
فکر میکنیــم .میتــوان آن را به آمارها
اضافه کــرد و در مجموعهدادهها جای داد.
عالمان سیاسی ،سرجمع و با حد مقبولی از
اطمینان ،میتوانند رفتارهای خشونتآمیز را
ذیل برخی الگوها جای دهند و از این الگوها
استفاده کنند تا ،دربارۀ جهان ،اظهاراتی را
مطرح کنند .خشونت اتفاق میافتد :گلولهای
شــلیک میشود ،فردی کشــته میشود،
محلهای مورد حمله قرار میگیرد یا به مرزی
تعدی میشود .شــمار این موارد ( )nزیاد
میشود و دادهها شکل میگیرند .میتوان
نتیجه گرفت که مث ً
ال گاهی اوقات خشونت
بیشتری اتفاق میافتد :وقتی تعداد جوانان
بیشازحــد معمول باشــد ،وقتی حکومت
ضعیف عمل کند ،وقتی منطقه کوهستانی
باشــد یا وقتی بنزین در منطقه زیاد باشد.
خشــونت اتفاق میافتد و این وحشتناک
اســت؛ این خشونت محاســبه میشود و،
براساس این شمارش و محاسبه ،برای خطوط
کلی پیامدهای احتمالی یک ســکونتگاه
محلی و یک نام نسبت داده میشود.
اما آیا میتوان صلح را محاســبه کرد و به
شماره درآورد؟ در کجا واقع شده است؟ چه
وقت اتفــاق میافتد؟ صلح فاقد آن «حالت
شیءمانند» اســت که بتوان تحلیلش کرد:
صلح به چیزی چون نارویداد یا مجموعهای
تهی شباهت دارد.
شــرح و توصیف ماهیت صلــح و جوامع
صلحطلــب کاری گنگ و نامشــخص ،یا
غیردقیق و ســطحی به نظر میرســد :از
بهشــت عدن در کتاب مقــدس گرفته تا
ِ
تابناک» لنیــن .وقتی کودک بودم،
«آیندۀ
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به گروه طالبان واگذار شده است.
در برابر پیش آمــدن چنین وضعیت ،کدام
نهادها و چه کســانی پاسخگو خواهد بود؟
چنین پیش آمدها ،حکایت از فساد گسترده
ای در صــف پولیس دارد که عمال مبارزه در
برابر شورشــیان را دشوار و ناممکن ساخته
است .بهانه هایی چون ختم شدن سال مالی
و یا «عدم سرویس انترنت» در بانک ،دالیل
پوشالی و غیرعقالنی اند که از سوی مسووالن
برای پرداخت نشــدن معاش سربازان ،ارایه
شده است .سربازانی که از یک سو ،در حفظ
سنگر اند و از سوی دیگر غم شکم گرسنه
کودکان و اعضای خانواده خود ،چگونه می
توانند که به مقاومت بپردازند.
در چنین وضعیتی ،اداره سیگار گزارشی را
از نیروهای امنیتی به نشر رساند که واقعیت
تکان دهنده ای را بازگو می کند .بر اســاس
این گزارش که به همین تازگی منتشر شده،
نیروهــای امنیتی در جریــان کمتر از یک
ســال 18562 ،نفر تلفات دادهاند که از این
میان  6785سرباز کشــته شده و 11777
نفر دیگر هم زخمی شده اند .بر اساس این
آمار ،تلفات نیروهای امنیتی در جریان سال
 35 ،2016درصد افزایش داشته است .در این
گزارش سیگار هم چنان از پایین آمدن تعداد
نیروهای امنیتی از سقف تعیین شده نیز خبر
داده شده است .آماری که در این گزارش به
نشر رسید ،نشان میداد که در جریان سال
 2015میزان سربازان امنیتی در صف پولیس
به  94درصــد و از اردوی ملی به  86درصد
کاهش یافته است .در ماه نوامبر سال ،2016
تعداد کل ســربازان امنیتی شامل پولیس و
اردو به  315962نفر کاهش یافته بود.
افزایش ناامنی ها در سطح کل کشور ،شدت
حمالت مخالفان ،دســت کشیدن سربازان
از وظیفه ،افزایــش تلفات نظامیان ،نگرانی
هایی اند که آینده را برای شهروندان مبهم
و پرخطر به نمایش می گذارد .حال ســوال
اساســی به این ماند که مســوول چنین
وضعیت چه کسانی اند و چه کسی در قبال
آن پاسخگو اســت؟ وضعیت کنونی نتیجه
قوت مخالفان است یا مدیران؟

در اتاق انتظار دندانپزشــک ،انجیل مصور
کــودکان را تورق میکــردم .صلح دینی به
تصویرسازیهای شادمانۀ مردم سفیدپوست
شــباهت دارد ،مردمی که رو به آســمان به
عدن آن تصاویر چشم دوخته بودند.
بهشت
ِ
شاید برهای هم با پاهای جمع شده زیر درخت
آنجا نشسته بود .صلح خوشایند و زرینموی
و ،از اساس ،فاقد حلقۀ تاریک حقیقت است.
از نظــر مارکس و دیگر دوراندیشــان قرن
نوزدهم نیز فهم صلح سیاســی کار دشواری
است .درنهایت ،براســاس روایت مارکس،
صلح یعنی هروقت خواستید بتوانید شکار و
ماهیگیری کنید و بطری شیر را دستبهدست
بچرخانید تا هرکس ســهم منصفانهای از آن
ببرد .این پایان تاریخ است ،سرزمین صلح در
آخرالزمان؛ هرچه جنگ بوده تمام شده است
و اکنون چیزی نمانده جز شیر رایگان .مارکس
درمورد مسئلۀ کاپیتالیســم نگاه تیزبین و
جهتگیری دقیقی داشت و شدیدا ً خوشزبان
بود .وقتی بحث تصویرسازی از نتیجۀ عملی
کمونیســم به میانآمد ،او نیز عم ً
ال به همان
ایدۀ برههای نشسته زیر درخت بازگشت.
از منظر این دیدگاهها ،صلح تنها از آن جهت
«چیز» به حساب میآید که فهمناپذیر ،ثابت
و تغییرناپذیر باشد .همانطور که دکارت در
گفتاری دربارۀ روش میگوید :برخی چیزها
رام علم و قانون علمیاند و
(جهان فیزیکی) ِ
برخی چیزهای دیگر (شعر ،الهیات ،جوهرۀ
هیجانات و )...اینگونه نیستند .صلح (یعنی
جایی که هیــچ اتفاقی رخ نمیدهد) با تفکر
سادۀ ما چیزی نیست که اساس ًا بتوان آن را
تقســیم و بخشبندی کرد و اگر نتوان آن را
اش کرد،
بخشبندی کرد ،نمیتــوان مطالعه 
بلکه تنها میتوان آن را احساس کرد .این مایۀ
شرم و ننگی وحشتناک است .در مجموع ،چه
واقعی صلح است؟
چیزی مهمتر از محتوای
ِ
وقتی به چشــمان افرادی کــه از نزدیک با
خشونت مواجه شــدهاند نگاه میکنید ،چه
چیزی ســودمندتر از این است که بدانیم در
عمل برای ایجاد صلح و آرامش به چه تالش
شگفتآوری نیاز است یا صلح بر چه عادات
نوآورانه (و حتی پیشپاافتادهای) وابســته
است؟
بااینهمه ،بهرغم ثنویتهــای دکارتی ،که
علمی ما را شکل میدهند،
همچنان الگوهای
ِ
درواقع شاید بتوان صلح را تحلیل کرد .چه
میشود اگر آن را نه مانند چیزی بیزمان بلکه
امری پویا در نظر بگیریم ،نه مانند چیزی در
آغاز یا در پایان ،بلکه در حال آشکارشــدن،
چیزی که اثیری و فرازمانی نیســت ،بلکه از
زمین زیسته برمیآید؟ چه میشود
خاک و
ِ
اگر صلح ،در عمل ،چیزی ناتمام و نخراشیده
باشد؟ در این صورت ،دانش اجتماعی میتواند
آن را سامان دهد ،میتواند از پس پویاییها
برآید و باالخره میتواند به تداوم درازمدتِآن
چشــم بدوزد و شادمانه به مطالعۀ رفتارهای
بالفعل ،ناقــص و معیوب بپــردازد .چنین
پژوهشــی نیازی به توســل به فرشتگان یا
بهشت برین ندارد .در این پژوهش ،تنها باید
به چهرۀ مردم واقعی و به روابطی توجه کنید
که با یکدیگر برقرار میکنند یا نمیکنند ،به
داستانهایی که بازگو میکنند یا نمیکنند و
به اینکه برای پذیرفتن یا نپذیرفتن فرد غریبه
بهعنوان یکی از خودشان چطور تصمیماتی
میگیرند.
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