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تالش های مذبوحانه
علیه آزادی بیان
حفیظ اهلل ذکی

حمله انتحاری روز چهارشنه شماری از کارمندان موبی گروپ که
تلویزیون طلوع نیز جزو آن است را هدف قرار داد و تا شام دیروز
مرگ هفت تن تایید شده بود .تروریست ها تا کنون در افغانستان
به هر قشر و طبقه ای حمله کرده اند ،از مال امامان مساجد گرفته
تا زنان و کودکان و مســافران همه هدف طالبان بوده اند .مکتب
ها را به آتش کشیده اند ،زنان و کودکان را سربریده اند ،مساجد
را ویران کرده اند ،خالصه اینکه طالبان و دهشت افگنان بر هیچ
طبقه و قشــری رحم نکرده اند .در این گیرودار ،افراد ملکی بی
دفــاع بزرگترین هدف طالبان بوده اند .هــواره حمالت انتحاری
بیشترین قربانی ها را از میان مردم ملکی گرفته است.
اما خبرنگاران ،افراد بی دفاعی که بر اســاس تمامی قوانین ،باید
جانشــان محفوظ باشد ،در افغانســتان یکی از اقشاری بوده که
سخت ترین شــرایط را تجربه کرده اند .دولت موظف است تا از
جان خبرنگاران حفاظت کنــد و زمینه های تهدید را از آنها دور
گرداند .اما دولت افغانستان در این همه مدت نتوانسته تا از جان
خبرنگاران حفاظت کند و آنان را از گزند حمالت تروریست ها دور
گرداند .میزان دشمنی گروه های تروریستی با خبرنگاران را می
توان از برخورد آنها با رســانه های گروهی در کندز ،در زمانی که
تحت تسلط طالبان بود ،درک کرد .طالبان با هیچ رسانه های مدارا
نکردند و تا توانستند تخریب کردند و از بین بردند.
هر ســال شــماری از خبرنگاران در والیات مختلف به شهادت
می رســند و یا زخمی و یا آواره می شــوند .افغانستان از جمله
کشورهایی است که بیشــترین میزان خشونت علیه خبرنگاران
در آن انجام می شــود .طالبان ،گروه های مســلح غیر مسئول،
افراد زورمند محلی ،در مــواردی دولتمردان و  ...همه به نوعی با
خبرنگاران برخوردی خشن دارند .خبرنگاران همواره مورد تهدید
بوده اند و کمتر تالشــی را شاهد بوده اند که بتواند از حقوق آنها
به صورت جدی حمایت کند و یا آنان را در مقابل تهدیدات حفظ
کند.
با آنکه رشد رســانه های گروهی یکی از بزرگترین دستاوردهای
حکومت های پس از طالبان بوده است .اما این رشد بیشتر مرهون
تالش های خبرنگاران و رسانه گرانی است که از همه زندگی و مال
خود مایه گذاشــته اند تا صدای مردم را همیشه زنده نگهدارند.
میزان باالی آمار خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان نشان می
دهد که این کشور سرزمینی مهربانی با خبرنگاران نبوده و نیست.
کسانی که حمله انتحاری روز چهارشنبه را طرح ریزی و انجام داده
اند ،هدف خود را از میان مظلوم ترین و بی دفاع ترین انسانها در
این کشور انتخاب کرده اند .قربانیان این حمله انتحاری ،شماری
از کارمندان موبی گروپ و زنــان و کودکان بوده اند .عامالن این
حملــه در حقیقت می خواهند آزادی بیان را هدف قرار داند و در
میان خبرنگاران و رسانه گران ،رعب و وحشت ایجاد کنند .گفته
ها و تهدیدهایی در گذشــته نیز وجود داشته است .خبرنگاران
و اصحاب رســانه ها همواره در معرض تهدید بوده اند .اما رسانه
ها در افغانســتان در تمام سالهای گذشته در کنار یکدیگر بوده و
تالش کرده اند تا با انعکاس حقایق و واقعیت های این ســرزمین،
صدای مردم خود باشند .خبرنگاران با بودن در میان مردم و بیان
واقعیت ها و خواســت ها و انتظارات و آرای آنها در سخت ترین
شــرایط به کار خود ادامه داده اند و این گونه حمالت مطمینا نمی
تواند بر کار رسانه ها در افغانستان تاثیری منفی بگذارد ،اما دولت
و نهادهای مســئول نباید از وظایف خود در قبال رسانه ها غافل
شوند .نهادهای مســئول باید در قبال امنیت خبرنگاران مسئول
بوده و از تهدیدها جلوگیری کنند.
حمله انتحاری روز چهارشــنبه تالش هــای مذبوحانه و بزدالنه
کسانی را نشــان می دهد که می خواهند آزادی بیان را محدود
کنند و میزان تهدیدی که ژورنالیستان کشور با آن روبرو هستند.

نظام سیاسی موجود ،یک بام و چند هوا!
با اعالم توافق سیاســی و ایجاد حکومت
وحدت ملی امیدواریها بر آن بود که روند
سیاسی کشور نسبت به گذشته بهبود یابد.
این امیدواریها در عرصــه حکومتداری
خوب و نیز ایجاد انسجام در مراکز تصمیم
گیری و عملیاتی و نیز درباره بســیاری از
مسایل ملی هماهنگی و راهکارهای دقیق
و شفاف بیش از پیش انتظار برده میشد.
اما متاسفانه با گذشت هر روز این انتظارها
و امیدواریهــا رنگ باختــه و مردم را از
دســتیابی به یک اداره پاسخگو و مسئول
در برابــر کارکردها و سرنوشــت جامعه
مایوس گردانیده است .این احساس یاس و
سرخوردگی مردم بیشتر به عدم شفافیت
و قاطعیت و تصمیم گیری مشترک و دقیق
ســران حکومت وحدت ملی ارتباط دارد.
چندگانگی از آغــاز حکومت وحدت ملی
تا کنون در امور مهم ملی مشــاهده شده
اســت حاکی از مصــداق یافتن این ضرب
المثل «یــک بام و چند هوا اســت!»یا به
تعبیری رساتر این جمله شیخ اجل حضرت
سعدی رحمت اهلل علیه بیشتر در چگونگی
حکومتداری کشور خود را نشان میدهد که
«صد درویش در گلیمی بخسبند ،دو َملِک
در اقلیم نگنجند» « .باید به صراحت تمام
گفت که اغلب چالشهای که امروز جامعه
مــا و حکومت در عرصههــای گوناگون به
ویژه تامین امنیت و قوت یافتن مخالفین و
متوقف شدن پروژههای ملی معطوف است
به چندگانگی در ســطح رهبری حکومت
رهبرانی که بدون در نظرداشــتن منافع و
مصلحت کشور و حساســیت اوضاع یکی
تایید میکند و دیگری مخافلت!
باید یادآوری نمود کــه وجود اختالف نظر
سیاسی در یک ساختار و چهرههای سیاسی
به خصوص روی موضوعات ملی امری کامال
طبیعی و حتا مطلوب به نظر میرسد ،و آن
را میتوان ویژگی ازیک نظام دموکراتیک
دانســت ،اما تضاد و تنش و تقابل بر روی
موضوعات مهم و مســایل اساسی کشور
و بــه خطر انداختن منافع و ثبات کشــور
هرگز قابل توجیه نبوده و منطقی نمیباشد.
آنچه از کارکرد و مدیریت رهبران حکومت
وحدت ملی در آیینه جامعــه تبارز یافته
اســت این است که اختالف و تقابل بر روی
مسایل ملی و روی خطوط اساسی سیاست
کشــور در بلندترین حد ممکن بروز نموده
اســت؛ این اختالف نظرها و تقابلها سبب
 .۷میتــوان دو رویکر ِد مهــم به «دزد»
و «دزدی» را از هم ســوا کــرد« :پیش از
لُــو رفتن» و «پس از لُــو رفتن» .پیش از
لو رفتن ،دزد ســرش را بــاال میگیرد و
راستراســت راه مــیرود ،دیگران به او
احترام میگذارنــد و توانمندیهایش در
درآمدزایی را میستایند .نه اینکه بدبین
شــوید ،ولی مراقب باشــید که مبادا به
کسانی احترام بگذارید که دزدهای پیش
از لورفتن اَند! پــس ،پیش از آنکه مچاش
را بگیرند ،دزد برای خودش کسی است −
آن ســرودهی ایرج میرزا را به یاد بیاورید
که «… دز ِد نگرفته پادشــاه است» .یعنی
پیش همه محترم
دزد تا دستاش رو نشده ِ
است.
برخــی دزدهــا بســیار زود ،بهاصطالح
سهسوته ،دستشــان رو میشود ،برخی
دیگر دیرگاهــی کار خود را پیش میبرند
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گردیده اســت که برنامهها و پروسههای
بسیار مهم کشــور متوقف گردد .به تأخیر
افتادن زمان برگــزاری انتخابات پارلمانی
به دلیل عدم تشــکیل کمسیون اصالحات
انتخاباتــی ،عــدم معرفی وزیــر دفاع،
تداوم سرپرســتی در بســیاری از والیات
و.ولسوالیها ،تقرریهای جنجال برانگیز و
سوال برانگیز در وزارتخانهها ،والیات و...و
متوقف ماندن توزیع تذکره الکترونیکی به
عنوان یکی از مهــم ترین کارهای بنیادی
از نمونههای روشن اختالف و تقابل در امر
تصمیم گیری از ســوی رهبران حکومت
وحدت ملی میباشد.
در این زمینه به دلیل وخیم شــدن اوضاع
امنیتی کشور میتوان این بعد از قضیه را در
عرصه تصمیم گیری سران حکومت وحدت
ملی بیش از پیش مــورد توجه قرار داد و
ارزیابی نمود .متاسفانه از همان لحظههای
نخســتین رهبران حکومت وحدت ملی در
مورد دشمنان نظام سیاســی و مخالفین
مســلح اتفاق نظر نداشــتند .دیدگاهها و
مواضع آنان در دو خط سیر کامال متناقض
قرار داشــت و دارد .در یک نظر و دیدگاه
دشمنان نظام سیاسی ومخالفین مسلح در
سطح «مخالفین سیاســی» تقلیل یافتند
و در دیدگاه دیگر هم چنــان « مخالفین
مســلح» تلقی میگردیدند .طبیعی است
که راهکارهای اتخــاذ در این رابطه چقدر
میتواند متفاوت باشــد .عدم تالش برای
توحید ساختن این دیدگاهها و پا فشاری بر
مواضع اعالم شده پیامدهای بسیار ناگوار و
تا سرانجام مچشان را میگیرند ،و گروهی
از دزدان ،بخاطر جایگاهشان ،شاید هیچگاه
ج میرزا را
دستگیر نشوند .باز اینجا هم ایر 
به یاد بیاورید که میگوید «… دز ِد نگرفته
«پادشاه» است!»:
هرکس ز خزانه برد چیزی
گفتند م َبر که این گناه است.
تعقیب نموده و گرفتند
دز ِد نگرفته «پادشاه» است]5[ .
 .۸همهی دزدیها چهرهی یکسانی ندارند.
برخی دزدیها شیرینتراند و برخی تلختر.
کفــندزدی را پیشتر مثــال زدیم .حتا
تصورش هم برای خیلی از امروزیها دشوار
اســت که در قدیم کسانی گورها را کنده و
کفن مــردگان را میدزدیدند .دزدیهایی
ِ
مانند کفندزدی بسیار چندشآوراند .ولی،
درمقابل دزدیهای چندشآور ،دزدیهای
ِ
قشنگ و بخشــودنی و شیرین هم هست.
کتاب
آیا شده که در بچگی از کتابفروشی
ِ
داســتان موردعالقهتان را بدزدید؟ شاید
ِ
گاهی شده باشد که کتابفروش مچتان را
اهل
بگیرد .خب اگــر کتابفروش خودش ِ
کتابخواندن باشــد با یک نگاه به قیافهی
شما فهمیده است که به آن داستان عالقه
دارید و نمیخواهید کتاب را جای دیگر آب
کنید .ممکن است حتا آن کتاب را رایگان
به شــما بدهد .بعد شما ممکن است با یک
نگاه دریابید که فروشنده خودش در بچگی
از این کارها کرده است!
 .۹دزدی میتواند چنان فراگیر شــود که
کمابیش همهی کســان در جامع ه را در بر
گرفته و همهی کردوکارها و ســازوکارهای
نویس ایتالیایی
جامعه را بیاالید .داســتان
ِ
داســتان کوتاهی[]6
ایتالو کالوینــو در
ِ
جامعــهای را بــه تصویر میکشــد که
مردماناش همه بیاستثنا دزد اَند؛ شب که
میشود هرکس به خانهی دیگری میرود که
صاحب آن خانه
چیزی بــدزدد درحالیکه
ِ
خود برای دزدی به خانهای دیگر رفته است.
ظاهرا ً تا جایی که همه بهیکســان دزداند
همه چیز بهخوبی پیش میرود .اما همینکه
یک نادزد به جامعه وارد میشود همه چیز
به هــم میخورد .البته تــا جایی که همه
بهیکسان دزد باشــند گویا عدالت برقرار
است و فاصلهی طبقاتی وجود ندارد .اما فر ِد
نادزد سازوکار را به هم میریزد .کالوینو در
این داستان نشان میدهد که چگونه دزدی
ِ
پشت کسبوکارها
شکل عوض میکند و در
پنهان میشــود .ســرانجام در شهری که
کالوینو به تصویر میکشــد زمانی میرسد
که دیگر حرفی از «دزدی» نیســت و فقط
حرف از «دارا» و «ندار» اســت اما در واقع
هنوز همه دزداند.
 .۱۰برخی شکلهای دزدی ،با همهی درشتی
و سترگیشان ،بسیار پوشیده و دیریاباند.
بسیاری از ما وقتی در شهرهای بزرگ گام
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بحران آفرینی را بر وضعیت امنیتی کشور
بر جای نهاد .در مرحله نخســت ســبب
گردید که اراده و انگیزه نیروهای امنیتی
کشــور و حامیان نظام سیاسی به تزلزل
افتاده و در این رابطه دچارســرخوردگی
و تردید شــوند .هم چنین در امر سوق و
اداره و اکمال نیروهــای امنیتی و مقابله
با دشــمنان نظام سیاســی پراکندگی و
رکود پیش بیاید کــه نتیجه خونبار آن را
در رویدادهای بدخشــان و قندوز و دیگر
والیتها شــاهد بودیم .در مرحله بعدی
دشمنان نظام سیاســی از این وضعیت و
چندگانگی موضع رهبران حکومت وحدت
ملی و تردید در تصمیم گیریهای حکومت
روحیه گرفته و به سازماندهی و تحرکات
مســلحانه خود افزوده و هرروز به دامنه
بحران در کشور بیش از پیش دامن زدند.
چنانچه امروز بسیاری از بخشهای کشور
در ناامنی مطلق به ســر میبرد .به دلیل
وخیم شدن اوضاع امنیتی و سرخوردگی
از اراده سیاســی رهبران حکومت هزاران
هم وطــن راه مهاجرت از وطن را در پیش
گرفته و تمام فعالیتهای اقتصادی کشور
در رکود قرار گرفته است.
بنابراین در شرایط حســاس و خطرناک
کشور که نظام سیاســی به دلیل فقدان
یــک تصمیم واحد سیاســی و اداری در
همه زمینهها لحظه به لحظه بسوی پرتگاه
کشانیده میشــود اگر رهبران حکومت
وحدت ملی در نگرش و برنامه خود تجدید
نظر ننمــوده و بر تامین منافع ملی اجماع

ننمایند و از خودکامگی و خواســتهای
شــخصی و انحصارگرایانه چشم نپوشند،
احتمال اینکه شــدت و دامنه بحران را
بتوان در روزهای آتی کنترل نمود به صفر
خواهد رسید.
مســئله ای دیگر که قابل ذکر می باشد ،
چنانچه قبال اشــاره اجمالی نسبت به آن
گردید ،مســئله جنجــال برانگیز اصالح
نظام انتخاباتی اســت .متاسفانه چگونگی
برگزاری چنــد دور انتخابات گذشــته
بخصوص انتخابات اخیر ریاست جمهوری با
جنجال های روبرو گردید که نزدیک کشور
را به کام بحران و سقوط بکشاند .اما به هر
تدبیر و سازشی که بود با ایجاد توافقنامه
سیاســی از آن مرحله نمودیم .این عبور
مشــروط بر این بــود که بایــد در نظام
انتخاباتی کشــور اصالحات جدی بوجود
آید .اما اکنون با گذشت بیش از یک سال و
نیم مسئله تحقق اصالح در نظام انتخاباتی
در مرحله تردید و شــک قرار دارد .اعالم
زمان انتخابات از ســوی رئیس کمیسیون
انتخاباتی بتاریخ  24میزان سال آینده در
واقع عــرض اندامی بود در برابر توافقنامه
سیاســی دو جناح حکومت وحدت ملی و
خواست مردم .اکنون پرسش این است که
جناب نورستانی در برابر تقلب های صورت
گرفته چه پاســخی دارد؟ وی بعنوان یک
شهروندان چگونه وجدان خویش را راضی
می ســازد که بر آن همه تقلب گسترده
چشم پوشیده و نظام انتخاباتی و کمیسیون
انتخابــات را نیازمند اصالحــات نداند؟

شناسی دزدی
پدیده
ِ
ر .رمضانی /قسمت دوم و پایانی

سنگینی سایهی آسمانخراشها
میزنیم و
ِ
را بر وجــو ِد خویش احســاس میکنیم،
آفتاب تابان
متوجه نیستیم که درحقیقت
ِ
از ما دزدیده شده است .یا ،وقتی هیاهوی
ماشــینهای جوراجور ذهنمان را و دو ِد
اگزوزشان گلویمان را میآزارد ،نمیدانیم
که آرامش و هوای پاک از ما دزدید ه شده
است .در جامعهای که بنا بر عدالت است،
صاحبان
مالــکان آســمانخراشها و
از
ِ
ِ
خودروها مالیاتی متناســب گرفته شده و
ِ
ساختن فضاهای سبز و گردشگاهها
صرف
ِ
دزدی آفتاب و هوا و آرامش
میشــود تا
ِ
جبران شــود .اما در جامعهای که دزدان
دســتِ باال را دارند یا اساس ًا از این قبیل
دزدان مالیاتی گرفته نمیشود یا اگر گرفته
میشود ،بجای آنکه َص ِ
رف جبران شود ،در
جیب دیگر دزدان میرود.
ِ
دزدی بزرگ لو میرود
 .۱۱گاهی وقتی یک
ِ
ستایش خیلیها را برمیانگیزد .در برخی
ِ
جامعهها ،اگر جوانکــی بتواند ،حال از هر
راهی که شــده ازجمله رشوه و زیرمیزی
و… ،در مدتی کوتاه ســرمایهای کالن به
جیب بزند ،وقتی دســتاش رو میشود
برخی حتا او را ســتایش میکنند .چنین
دزدیهایی بهاصطالح دزدیهای باکالس

اســت و آقای دزد در این موردها ممکن
است ســ ِر خود را باال گرفته به کار خود
ببالد .گویا دزدیهای افتخارآمیز بیشتر
در جامعههایی رخ میدهد که ســاختاری
ناعادالنه دارند؛ شــاید عامــهی مردم
انتقام آنها را
خوشــحالاند که آقای دزد
ِ
حق خودش
گرفته یا دســتِکم آقای دزد ِ
را گرفته اســت .اگر در چنین جامعههایی
زندگی میکنید حتم ًا تاکنون شنیدهاید که
عرض
پســ ِر فالنی خیلی زرنگ است و در
ِ
چند ســال با ِر خود را بسته و چند خانه و
ماشــین آنچنانی و فالن و بهمان… .خب
ِ
احتمال
همه میدانیم که پســ ِر فالنی به
ِ
زیــاد نمیتواند کاری جــز دزدی کرده
باشد .پرسش اینجا ســت که چرا او را با
وصفهایی ستایشآمیز همچون «زرنگ»
میستاییم .درمقابل ،در چنان جامعههایی
اگر آدمی بهاصصالح «حاللخور» باشــید
و نخواهید میانبُر بزنید و از هر شــیوهای
برای پولدارشدن اســتفاده کنید ،شاید
شــما را بیعرضه خطاب کنند .میبینید
که چگونه پدیدهی دزدی میتواند حتا بر
ارزشگذاریهای ما هم تأثیر بگذارد.
ِ
برخالف برخی دزدیهای بسیار بزرگ
.۱۲
که دیرگاهی از دیدههــا پنهان میمانند،

پرســش دیگر این است وقتی هر دوجناح
حکومت وحدت ملی به معنای دیگر وقتی
حکومت هم خواســتار تحقق اصالحات در
نظام انتخاباتی است و هم مردم و نهادهای
مدنی و جریان های سیاســی نیز ،جناب
نورســتانی با کدام پشتوانه سیاسی حاضر
گردیده اســت که اعالم دارد هیچ کسی
وی را از موقفــش برکنار کرده نمی تواند و
زمان انتخابات آینده پارلمانی را نیز اعالم
دارد؟ در مقابل چگونه هم رئیس جمهور و
هم رئیس اجرائیه یا ســکوت اختیار نموده
و یا فقط به یک واکنش بســیار غیر جدی
اکتفــا ورزند .این بــدان میماند که اکنون
افغانستان به شدت در تشتت سیاسی قرار
دارد .حکومت نظام و جهت خود را از دست
داده است .به تعبیر دقیق تر حکومت مانند
گادی میماند که به ســه اسب بسته شده
باشد :دو جناح انتخاباتی و سومی هم جناب
نورستانی صاحب.
نگرانی معطوف به این وضعیت آنجا جدی می
گردد که از یک سوی کشور در بحران ناامنی
غرق است ،از سوی دیگر ناکارآمدی حکومت
و بی برنامگی او اقتصاد و چرخ زندگی و اداره
را فلج ســاخته است ،از جانب دیگر مسایل
ملی هم چون پروســه صلح نیز در جریان
است .چگونه می توان انتظار داشت با چنین
تشتت و ناهماهنگی و بلکه در یک تعارض
جدی و همه جانبه شرایط کنونی را مدیریت
نمود تا وضعیت کشــور بیش از این بسوی
بحران و سقوط سوق نیابد؟
باید بــا قاطعیت یاد آورشــد که در طول
تاریخ هیچ کشور و نظام سیاسی نتوانسته
است که در تشتت و تضاد داخلی بتواند بر
همه مشــکالت غلبه نماید ،و فراتر از آن و
خطرناکتر از آن این که بتواند به عمر خود
دوام دهــد .دولتمردان افغانســتان نباید
وضعیت نظام سیاســی را بسوی شرایطی
بکشانند که نظام سیاســی موجود تشابه
بــه یک بام و چند هوا پیــدا نماید .چنین
وضعیتی عالوه براین مشروعیت و مقبولیت
داخلی را زایل خواهد ساخت ،در عرصه بین
المللی نیز جایگاه و موقعیت افغانستان را به
شدت زیر پرســش قرار خواهد داد و تنزل
خواهد بخشــید .انتظار برده می شود که
رهبران حکومت وحدت ملی هرچه زودتر
به این عدم انسجام و تشتت و چندگانگی
در مدیریت نظام سیاسی پایان ببخشند و
مردم را نیز از نگرانی رهایی بخشند.
برخی شــکلهای دزدی ،گرچه کوچک و
کماهمیت اَند ،بســیار به چشم میآیند
و پیآمدهــای بــدی بــرای دزد دارند.
ِ
برخالف برخی دزدیهای بزرگ
همچنین،
ِ
اطرافیان آقای دزد است،
باعث افتخا ِر
که
ِ
برخــی دزدیهای کوچــک دز ِد بیچاره
و همهی کــسوکارش را بیآبرو میکند.
نویس نامدا ِر ایرانی صادق چوبک
داستان
ِ
داســتان «دز ِد قالپاق» لحظههایی از
در
ِ
ی کســی را به تصویر میکشــد که
زندگ 
قالپاق
ارزشی
دزدیدن چیزی به بی
هنگام
ِ
ِ
ِ
ِ
دزدی
خــودرو گیر میافتد و بــرای این
ِ
کوچک بیاندازه تحقیر شده و تا پای مرگ
کتک میخورد .این داستان خواننده را در
بهت و شگفتی قرار میدهد چنانکه از خود
میپرسد بهراستی دزد کیست :کسی که
قالپاق میدزدد یا مردمانی که او را تا پای
مرگ آزار میدهند؟
میزان دزدی
 .۱۳گرچه جامعهها از نظــ ِر
ِ
مردمان یک
متفاوت اَند ،نمیتــوان گفت
ِ
جامعه در ذات و سرشتشــان بیشتر از
مردمان جاهای دیگر بــه دزدی گرایش
ِ
دارند ،اگر اص ً
نام ذات برای
ال به چیزی به ِ
انســان قائل باشــیم .گویا قضیه بسیار
پیچیدهتر از یک مســئلهی صرف ًا اخالقی
اســت .مردمان هر جامعهای میکوشند
بردن
آســانترین راه را بــرای پیــش
ِ
زندگیشــان برگزینند و این آسانترین
راه ممکن اســت در یک جامعــه را ِه کار
ِ
زحمت صادقانه باشــد در حالی که در
و
جامعهی دیگر چیزی جز توسل به دزدی
نباشــد .خب چنان تفاوتی بهنحوی همه
چیز را متأثر میکنــد :فرهنگ را ،روابط
منش آدمها را .این
میان انسانها را ،و حتا
ِ
روزها واژهی «ساختار» را زیاد میشنویم؛
گفته میشود باید ساختا ِر جامعه را اصالح
کرد .اما منظور از ســاختا ِر جامعه دقیق ًا
چیست؟ آیا ساختا ِر جامعه چیزی جز خو ِد
مردم اســت؟ و چه کسی قرار است آنچه
ســاختا ِر جامعه مینامیم را اصالح کند؟
کسی جز خو ِد مردم؟
پانویسها
[ ]1پدیدهشناسی یک ترم فلسفی ست .اما
در این نوشتار چندان در بند معنای دقیق
فلسفیاش نباشید.
[ ]2به معنای دزد
[ ]3بوستان ســعدی ،باب هفتم ،در عالم
تربیت
[Kleptomania ]4
[ ]5قطعهی «دز ِد نگرفتــه» .برگرفته از:
ق در احوال و آثار و افکار
ایرج میرزا .تحقی 
ن و نیاکان او.
و اشــعار ایرجمیرزا و خاندا 
به اهتمام محمدجعفــر محجوب .تهران،
گلشــن .۱۳۵۶ ،ص .۱۶۹برای من روشن
نیست که آیا شاعر هر دو معنای «پادشاه»
را در نظر داشته است یا نه.
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