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محبت تنیده در جان انسان ها

دانشجو بودم که با دو نفر از دوستانم برای اولین  �
بار راهی قره کلیســا شــدم. گرچه هــدف ما  گردش 
کامل در شــمال غرب ایران بود اما من از همان ابتدا 
فقط می خواستم سفری معنوی به قره کلیسا داشته 
باشــم. از این رو در کوله پشــتی خود انجیل قدیمی 
و چــاپ ســنگی ام را گذاشــتم و در بیــن راه بعد از 
مدت ها برای باری دیگر  شــروع به خواندن اناجیل 
اربعه کردم. در آن بحبوحه درس و کشــیک و  بیمار 
و بیماری نیاز به  آرامش و آســایش ذهنی داشــتم. 
قره کلیســا که مدفن یکی از حواریون حضرت عیسی 
است، در نزدیکی شهر چالدران قرار دارد. این کلیسا 
به دلیل رنگ سیاه سنگ های به کاررفته در بخشی از 
بنایش به قره کلیســا شهرت یافته است. در آن عصر 
تابســتانی برای ســاعت ها روی صندلی های کلیسا 
نشســتم و به فکر فرو رفتم. در طــول زندگانی ام از 
اماکن مقدس بسیاری دیدن کرده ام؛ از مساجد بزرگ 
و شکوهمند، آتشــکده ها و اماکن مقدس زرتشتیان، 
کنیســه ها، مقابر پیامبران، معابد بودایی و تائوئی و 
کنفوسیوســی و در نهایت کلیســاها. هــر یک برای 
مــن نمــودی از آن بی نهایت مقدس اســت که در 
عمق وجود انســان و کیهان در جریان اســت؛ عمق 
مقدس و معنوی ای که به جهان معنایی می بخشد؛ 
معنایی که دلیل زندگانی ماســت. بــا هر یک از این 
بناها و اماکن مقدس خاطرات بســیاری دارم و حاال 
در آســتانه تولد عیسای ناصری، در روزهایی که فکر 
می کنم جهان بیش ازپیش به چنین منادیانی نیازمند 
اســت، می خواهم از خاطرات خود از این پیامبر مهر 
و محبــت بنویســم. مادرم در مدرســه ارامنه درس 
مــی داد و من که کودکــی پنج یا شش ســاله بودم، 
همــراه  او به این مدرســه می رفتم. تنها کلیســای 
شــهر ما  درون این مدرســه بود  و من ساعت ها در 
این مدرســه و این کلیسا بازی می کردم. هر از چندی 
هم روی صندلی های کلیسا می نشستم و به دعاهای 
هم وطنان مسیحی گوش می دادم. مادرم به من یاد 
داده بود که عیسی از پیامبران بسیار بزرگ و ستودنی 

خداست.
 پس می توان به او نیز تمســک جســت و من در 
آن فضای کودکانه ام با تمسک به او روزهای یکشنبه 
شــمعی روشــن می کردم و دعایی به زبان کودکانه  
می خوانــدم؛ تجربه ای که هنوز که هنوز اســت، در 
ذهــن و روان من جاری و تأثیرگذار اســت. از همان 
سال های نوجوانی شــروع به خواندن انجیل کردم. 
هم زمان نیز به کالس های تفســیر قرآن می رفتم. در 
ســال های بعد گرچه کتاب های مقدس بســیاری از 
ادیان مختلف را خواندم ولی این دو کتاب در رشــد 
ذهنی من تأثیر بســزایی گذاشــتند. من در هوای این 
دو کتــاب نفس کشــیدم و بالیدم و آنچــه آموختم 
مهر و محبتی بود که از ندای الهی به ســوی بشریت 
جریان می یافت. ســال ها پیش در ســرزمین مقدس 
درگیــری ای بین مبــارزان فلســطینی بــا نیروهای 
اســرائیلی در گرفت. مبارزان مسلمان فلسطینی به 
کلیسای مهد در بیت لحم محل تولد حضرت عیسی 

پناه بردند. 
نیروهای اســرائیلی در پشــت دِر کلیسا ماندند و 
وارد نشدند. روحانیان مسیحی از این مبارزان زخمی 
و تیرخورده اســتقبال کردنــد. یکی از ایــن مبارزان 
جانش را از دســت داد و ســایر هم رزمانش  درون 
کلیسا بر بالین وی قرآن خواندند. انگار سه دین بزرگ 
زیر ســایه مهر و محبت به یکدلی رسیده بودند. آرزو 
دارم روزی از کلیســای مهد دیدن کنم. می گویند دِر 
آن کوتاه است زیرا برای ورود باید به عالمت تواضع 

خم  و وارد شد. 
همه در برابر مهر و محبت خم شــدند و فشــار 
افکار عمومی آن قدر بر دولت اســرائیل زیاد شد که 
اجازه داد مبارزان مســلمان فلســطینی از آن کلیسا 
خارج و به کشور دیگری بروند. جان آدمی در مکتب 
مهــر و محبــت ارزش بســیاری دارد. تولد حضرت 
عیســی و آغاز ســال جدید بر همه پیروان مهر و 

محبت مبارک باد. 
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کارتون خواب

جنگ و حقوقي که نقض مي شود
ســازمان ملل اعالم کرد که از ســال ۲۰۱۰، نقض  �

حقــوق کــودکان درگیر جنــگ، تا ســه برابر افزایش 
داشــته اســت. کودکان در مناطق درگیــر جنگ، در 
طول دهه گذشــته و با افزایش ســه برابری حمالت، 
بــه پرداخت بهــای مرگبــار جنگ ادامــه می دهند. 
ســازمان ملل بیش از ۱۷۰ هزار مورد از نقض حقوق 
کودکان درگیر جنگ را از سال ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار 
داده کــه معادل بیش از ۴۵ تخلــف در روز به مدت 
۱۰ سال اســت. نقض حقوق کودکان در جنگ شامل 
کشــته و مجروح شدن، خشونت جنســی، آدم ربایی، 
عدم دسترســی بشردوستانه، ســربازگیری از  کودکان 
و حمله به مــدارس و بیمارستان هاســت. در حدود 
نیمــی از ایــن موارد، کــودکان در حمــالت هوایی و 
سالح های انفجاری کشته یا مجروح می شوند. طبق 
اعالم یونیســف، کودکان در سوریه، یمن و افغانستان 
در معرض خطرات ویژه ای در سال ۲۰۱۹ قرار داشتند. 
ســازمان ملل از تمام طرف های متخاصم در سراسر 
جهان خواســت تا به نقض حقوق کــودکان و هدف 

قراردادن غیرنظامیان پایان دهند. 

 کودکی

آغاز سال 2020 

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 قصه هاى شهر

موضوع جهانی ســازی یا بومی سازی از آن ماجراهای 
مفصل و پربحثی است که حرف زدن درباره اش نه در حد 
دانش من اســت، نه در حوصله شــما و نه در یک ستون 
نیم بنــد روزنامه ای می گنجــد. اما با اینکــه کوچک تر از 
آن هســتم که فالن و بیســار اما به عنوان یک مشاهده گر 
در کنــار جوی آب گذر عمر می توانم ناســازگاری هایی که 
داخل جوی آب روان اســت را ببینم و البته طاقت نیاورم 
و بنویسم. راستش در داخل این جوی روان انواع و اقسام 
خودروهای ملــی را می بینم که روان هســتند. اصال من 
خــودم یکی از طرفداران پشــتیبانی از امور ملی هســتم، 
برای همین چند سال پیش به همسرم خیلی اصرار کردم  
یک خودروی ملی بخریم، با وجود اینکه قیمتش نســبت 
به بــازار جهانی خودرو چند برابر  یک خودروی معمولی 
است و با اینکه به نسبت درآمد ما پرداخت چنین مبلغی 

برای خرید یک خودرو که مهم ترین وظیفه اش همان کاری 
اســت که یابوها هم در روســتاها انجام می دهند، توجیه 
عقالنی نــدارد، اما چه حرکتی بهتر از این برای حمایت از 
صنعت داخلی و کارگر ایرانی و تولید ملی؟ همسرم که به 
اندازه من به بومی سازی اعتقادی ندارد، تحقیقات مفصلی 
انجام داد و ضمن نشان دادن آماری از میزان ناامنی و عدم 
ایســتایی خودروی ملی در جاده ها که باعث بروز تصادف 
می شــود و همه نواقص خودروی ملی از زمان تحویل از 
دِر کارخانــه، قانعم کرد  فعال بی خیال حمایت از این گونه 
بومی سازی شویم و با یک درجه تخفیف خودروی خارجی 
مونتاژ داخلــی را خریداری کنیم. احتمــاال اگر در بخش 
صنعت، اشتغال کارگر ایرانی و ســرپاماندن یک کارخانه 
آن قدر مهم اســت، پس البد در بخــش فرهنگی هم این 
ماجرا اهمیتی ویژه  دارد. فرض کنید شما به جای کارخانه 
تولیــد خودرو یــک مجموعــه فرهنگی ســاخته اید. این 
مجموعه که البته به شــکل یک مرکز ملی اداره می شود، 
پس از سال ها کار و تالش افراد مختلف به شکلی در آمده 
اســت که خودش هم کتاب تولید می کنــد، هم به چاپ 
می رســاند، هم پخش می کند و هم به فروش می رساند. 

چــه چیزی بهتر از این که یــک فعالیت فرهنگی، این طور 
سرپا باشــد و مجموعه ای افراد بومی را از نویسنده گرفته 
تا کارگر چاپخانه به کار فرهنگی مشــغول کند. حاال شما 
یــک روز از خواب بیدار می شــوید و می بینید چاپخانه آن 
مرکــز را تعطیل کرده اند؛ یحتمل بــا این توجیه که در این 
اوضاع اقتصادی گردش مالی خوبی نداشــته است. بد به 
دلتان راه نمی دهید، می گویید باز هم دمشــان گرم که به 
فکر بوده اند بودجه بیت المال به هدر نرود، البد حاال همه 
آن دســتگاه های چاپ و کارگران مربوطه را  دســت یک 
بخش خصوصی می دهند که هم چیزی تلف نشود، هم 
بخش خصوصی با شــیوه کار خودش درآمدزایی کند. در 
همین خیال های خوش هستید که می فهمید دستگاه های 
چاپ بــه فروش رفته اند، کارگران از کار بی کار شــده اند و 
مســئولیت چاپ کتاب های آن مرکز بــه یک مرکز دولتی 
دیگر سپرده شده است. عجبا، این یکی مدل از بومی سازی 
و خودکفایی مدیران وطنی از قضیه خودرو شگفت انگیزتر 
است. از همان کنار جوی روان این شیوه نوبرانه  حمایت از 
چرخه کار ملی  را به کارگران بی کارشــده  چاپخانه کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهنیت عرض می کنم.

شیوه نوبرانه حمایت از بیت المال 

 داریو کاستیلجوس

صداهایی که شنیده نمی شود

در سال گذشــته میالدي در بسیاري از کشورها 
و از آمریکاي جنوبي، اروپا تا شــرق آســیا، اعراب 
و کشــورهاي همســایه، شــاهد گســترش موج 

اعتراضات و ناآرامي ها بودیم. 
در برخــي از ایــن کشــورها، ایــن اعتراضات 
به عنــوان یک حق شــهروندي پذیرفته شــد و در 
برخي دیگر از کشورها، با شدت عمل با آن برخورد 
شد و خسارات مالي و جاني زیادي در پي داشت.

 به  عنــوان  مثال اعتراضات کشــور فرانســه، 
ماه هاســت که ادامه دارد و به یک ســال نزدیک 
شده است اما در کشور ما در چند روز با اعتراضات 

معیشتي برخورد شد».
اما نکته اینجاست که نحوه برخورد با مطالبات 
اجتماعــي و اقتصــادي مــردم، نباید سیاســي و 
امنیتي مي شد و با آن، این گونه برخورد مي کردند. 
خصوصــا وقتي ظرفیت هــاي خوبــي در قانون 
اساسي درخصوص حق اعتراض و تجمع در نظر 

گرفته شده است.
در فصل سوم از قانون اساسي ایران به حقوق 
ملت پرداخته شــده اســت. در علم حقوق گفته 
مي شــود مقابل هر حقي یک تکلیف وجود دارد؛ 
یعني اگر حقي براي کســي به رســمیت شناخته 
مي شــود، تکالیفي براي افراد دیگر براي حفاظت 
از این حق نیز باید وجود داشــته باشــد. حقوقي 
که مربوط به ملت اســت نیز از این قاعده مستثنا 
نیســت و شــخص مکلف در برابــر حقوق ملت، 

دولت (حاکمیت) است.
 بــه عبارتي اگــر قانــون، امــري را از حقوق 
ملت مي داند، دولــت موظف به برپایي، احقاق و 
محافظت از این حقوق است. قانون اساسي ایران 
ذیل فصل مذکور، اصلي را انشا کرده که به موجب 
آن تجمع به عنوان یکي از حقوق ملت شــناخته 

شده است.
 مطابــق اصــل ۲۷ قانون اساســي «تشــکیل 
اجتماعــات و راهپیمایي هــا، بدون حمل ســالح 
و به شــرط آنکــه مخل بر مباني اســالم نباشــد 
آزاد اســت»؛ در اصــل فوق به روشــني صرفا دو 
اســتثنا براي آزادي تجمعات قائل شــده اســت؛ 

مسلحانه نبودن و مخل مباني اسالم نبودن.
از نظــر حقوق بین الملل، امــروزه درخصوص 
حــق آزادي تجمع، چنــد اصل کلــي پیش روي 
دولت هــا قرار دارد. بنابراین تفســیر یک ســویه و 
سوءاستفاده از ابهام اســناد بین المللي (در صدر 
آنهــا مــاده ۲۱ میثــاق حقوق مدني و سیاســي) 
دیگر قانع کننده نیســت. تجمع مسالمت آمیز که 
هم مي توانــد به صورت خصوصــي و در مکاني 
خصوصي شــکل گیرد و هم در مکاني عمومي به 
تظاهرات یا راهپیمایي تبدیل شود، حق شهروندان 
اســت و فرض اولیه درخصــوص آن که تجمع، 
وصف مســالمت آمیز دارد یا خیر، همیشه به نفع 

آنهاست. 
از ســوي دیگــر، اثــر احتمالي هــر تظاهراتي 
بر نظــم عمومــي و مزاحمت در حقــوق عادي 
شهروندان، مانعي بر ســر راه بهره مندي کامل از 

حق تجمع نیست. 
اصل کلي، امکان بهره مندي همگان از حقوق 

خویش با جمع حقوق طرفین است. 
درصورتي که چنین حالتي میســر نباشــد، تنها 
محدودیت هاي مشــروع مندرج در ماده ۲۱ میثاق 
مي تواند دایره بهره مندي از حق را کوچک تر کند. 

دولت ها اگرچــه صالحیت تشــخیص در این 
خصوص را دارند، اما موظف اند بار اثبات ضرورت 

و تناسب اقدام خود را بر عهده بگیرند.
همچنیــن، توانایي بي حدوحصــر دولت ها در 
تعلیــق حقوق ملــت، به  صرف اعــالم وضعیت 
اضطــراري با تفاســیر جدید کمیته حقوق بشــر 
محدود اســت. اثبات وجــود وضعیت اضطراري 

به خودي خود، دلیــل محکمي براي تعلیق حق 
آزادي تجمع نیست.

 دولت باید بتواند اثبــات ضرورت تعلیق حق 
تجمــع را به گونه اي اثبات کند که همگان متقاعد 
شــوند راه دیگري براي کنترل اوضاع نبوده است. 
کمیته حقوق بشر، نهادي است که مي تواند اعالم 
وضعیت اضطراري براي دولت را بسنجد و تعیین 
کند که تعلیق حقوق به عنوان راهي براي تضییع 
حقوق بوده یا دولت ناچار به اتخاذ آن بوده است.
به هر رو، ناآرامي هاي آبــان  یکي از مهم ترین 
اتفاقات در ســال جاري ایران و حتي سال گذشته 
میــالدي در جهان اســت که به لحاظ وســعت 
درگیري، رنج ســني و تعداد مشارکت کنندگان در 

اعتراضات، اهمیت آن چند برابر مي شود.
محرز است که اعتراضات حول محور معیشت 
بوده اســت؛ گرچــه این نوع اعتراضــات در ایران 
بي سابقه نیســت اما کم سابقه است و کمتر پیش 
آمده که اعتراضات معیشــتي را در این وسعت در 

کشور شاهد باشیم.
به هرحال، باید به مــردم حق داد که از برخي 
ســاختارهاي موجود انتقاد داشته باشند و باید به 
دولتمردان گوشــزد کرد که یأس اجتماعي، خود 

مهم ترین عامل خشونت بوده است.
 تــا زمانــي کــه امیــد بــه تغییر یــا اصالح 
وجود داشــته باشــند، هیچ اعتراضــي از حالت 
مسالمت آمیز خارج نمي شود؛ اما به محض ایجاد 
ناامیدي، اعتراضات وارد فازهاي غیرمدني خواهد 

شد.
 بنابراین مســبب اصلــي تبدیل اعتــراض به 
اغتشــاش، خود ما مسئوالن هســتیم که مردم را 

ناامید مي کنیم.
همچنیــن بحــران در حوزه آب، خــاک و هوا 
کــه ناشــي از بي توجهي بــه ســند آمایش ملي 
است، اصلي ترین دلیل گســترش طبقه مهاجران 
آنجــا  از  و  کالن شهرهاســت  در  حاشیه نشــین 
کــه جغرافیــاي اعتراضــات متمرکز بــر مناطق 
مهاجرنشــین شــهرها و حواشــي بــوده اســت، 
چنین مي توان نتیجه گرفــت که اعتراضات اخیر، 
ریشــه در بي توجهــي به مباحث محیط زیســتي، 
خصوصي ســازي اراضــي ملــي، بي توجهــي به 

حقابه هاي روستاها و... در سال هاي اخیر دارد.
اعتراضــات مدني معموال مســالمت آمیز و با 
آرامش شــروع مي شود و اگر ســریع پاسخ گویي 
صــورت گیــرد، اعتراض بــه این راحتي هــا وارد 
فازهــاي غیرمدنــي نخواهد شــد. بنابراین وجود 
ســویه هاي غیرمدني در اعتراضات اخیر به دلیل 
آن اســت که به مطالبات و اعتراضات مدني قبل، 

پاسخ داده نشده است.
 حتــي در موضوع بنزین نیز نه براي مردم و نه 
براي نمایندگان مردم، ُکنِه ماجرا شــفاف نشد که 
این افزایش قیمت به چــه دلیل رخ داده و هرگز 
مشخص نشد آیا راهکارهاي دیگري نبود؟ بنابراین 
مردم جوابي نشــنیدند، فقط دستور داده شد باید 
افزایش پیدا کند و مردم هم توجیه نشــدند. حتي 
صحبت هایــي کــه در توجیه این کار انجام شــد، 

بدون پشتوانه است و قانع کننده نبود.
البته نقش احزاب و چهره هاي سیاسي و مدني 
نیز در این اعتراضات قابل بررســي اســت. احزاب 
و شــخصیت ها بسیار دیر واکنش نشــان دادند و 
به نوعــي از مردم عقــب افتاده اند و حتي آنان که 
ده ها ســال اســت تجربه اندوخته اند، درواقع در 
شوک و َشــک قرار گرفتند و در اوایل هیچ تحلیل 
درســتي از وقایــع ارائه نکــرده و به دنبــال آن، 

رویکردي منطقي پیش گرفته نشد. 
به همین دلیــل، اعتراضات کامال «رها» شــد 
بدون آنکه هیــچ گروه و حزبــي بتواند صحنه را 
مدیریت کند که از هزینه هاي اجتماعي اعتراضات 

بکاهد.
به هرحال، نباید اعتراض را با اغتشــاش خلط 
کرد. امیدوارم یک روز استفاده از واژه «اغتشاش» 
که میزبان نوشــتار و گفتار سیاست مداران ماست، 

تاریخ مصرفش تمام شود. 

اغتشاش نه، اعتراض!

 طیبه سیاوشی شاه عنایتی

گزارش

اخبار متناقضي درباره مرگ دلفین ، دلفیناریوم وجود 
دارد. ایســنا ازقول مسئولي آن را نارسایي قلبي دانسته و 
خبرگزاري فارس دلیلش را خــوردن ماهي تیغ دار اعالم 
کــرد و نکتــه دیگر اینکه هنــوز عکســي از  دلفین مرده 
منتشرنشده است.  در چند روز اخیر اخباری مبنی بر مرگ 
یک دلفین و دو شــیر دریایی در مجموعه دلفیناریوم برج 
میالد منتشــر شــده  و پیمانکار متهم است که این خبر را 
از نهادهــای نظارتی و حتی مجموعــه برج میالد پنهان 
نگه داشته اســت، اما حاال نماینده تأمین کننده گونه های 
پســتاندار دریایــی در گفت وگو با ایســنا اظهــار می کند  
فقــط یک دلفین و آن هــم در ۲۹ آذرماه جــان باخته و 
ادعاهای مبنی بر مرگ دو شــیر دریایی  یا اینکه چند ماه 
از مرگ دلفین گذشته اســت، صحت ندارد. سیدمجتبی 
عبادی، نماینده تأمین کننده گونه های پســتانداران دریایی 
دلفیناریوم برج میالد،   با بیان اینکه در ســال های قبل از 
مجموع پنج قالده شــیر دریایی، سه قالده به کشور ترکیه 
صادر شده اند، افزود: «دو قالده شیر دریایی برای مجموعه 
دلفیناریوم باقی ماند که نهایتا در ســال ۹۶ یکی از این دو 
قالده که ۳۲ ســال  داشــت، بر اثر کهولت سن تلف شد. 
یک قــالده نیز در حال حاضر در مجموعه فعال اســت.  
مجموعه دلفیناریوم با دو دلفین به نام های آلفا و کاسیا و 
یک شــیر دریایی فعال بود تا اینکه در ساعت ۷:۴۹ صبح 
روز جمعه ۲۹ آذرماه ســال جاری باخبر شدیم  آلفا تلف 
شده است».  عبادي با رد ادعای نداشتن دامپزشک در این 
مجموعه، توضیح داد: «ماهانه سه هزار دالر به دامپزشک 
متخصص دســتمزد می دهیــم تــا در مجموعه حضور 
دائمی داشته باشد و به صورت روزانه دلفین و شیر دریایی 

را چک کند.  ما از مرگ آلفا از نظر عاطفی و مالی شــوکه 
شدیم. قیمت یک دلفین که حداقل ۱۰ حرکت نمایشی را 
آموزش دیده باشــد، بالغ بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دالر است». 
او درباره اقدامات انجام شــده بعــد از مرگ «آلفا» گفت: 
«علی رغم بحــران روحی، بالفاصله نمونــه خون از این 
دلفین اخذ و نمونه آن به همراه پاتولوژی به آزمایشــگاه 
مرجع ارســال شد. مرگ آلفا به علت نارسایی قلبی بوده 
اســت، دلفین سکته نکرده اما تجمع لخته خون در قلب 
او دیده شــده بود. هر روز عالئم فیزیکی حیوان همچون 
نمونــه ادرار، مدفــوع و حتی نحوه غذاخــوردن دلفین  
کنترل می شد و هیچ نشانه ای از بدبودن شرایط جسمانی 
این دلفین وجود نداشــت». وی با رد این ادعا که  الشــه 
حیوان  در استخر نگهداری می شد  یا دامپزشک در محل 
حضور نداشت، در پاسخ به این سؤال که چرا برای اعالم 
گزارش مرگ آلفا تعلل شده اســت، اظهار کرد: «از آنجا 
که ما به عوامل غیرطبیعی در علت مرگ آلفا مشــکوک 
بودیم، در جســت وجوی عوامل ثانویه این اتفاق بودیم و 
هدف، رسیدن به ســرنخ هایی درباره  علت واقعی مرگ 
آلفا بود. ما مرجع ذی صالح برای کالبدشکافی حیوانات 
نداریم و با توجه به سنگینی خسارتی که به پارک دلفین ها 
وارد شــده است، شناســایی علت مرگ برای ما مهم بود 
تا بتوانیم شــرایط را کنترل کنیــم. در ضمن رعایت حال 
تأمین کننده حیوانات و جلوگیــری از به خطرافتادن جان 
ایشان و کسب زمان برای اطالع رسانی برای وی در شرایط 
بحرانی این چنینی نیز مزید بر علت شــد». وی تأکید کرد 
هنوز نامه اي از طرف محیط زیست  درباره توقف فعالیت 

مجموعه دلفیناریوم دریافت نشده است.   

مخفی کردن مرگ  دلفین 

 اعداد

از هاکي تا خانه
هشت گل: در همان زمان که اخبار رزمایش ایران، چین 
و روسیه منتشــر مي شد، به روال ساالنه، مسابقه هاکي 
در روسیه با حضور والدیمیر پوتین در میدان سرخ برگزار 
شــد و همان طور که حدس زده مي شد، تیم هاکی روی 
یخ به رهبــری پوتین در روز کریســمس ۸ بر ۵ حریف 

را شکســت داد، البته رئیس جمهور 
روســیه نیمی از گل هــا را به حریف 
زد. اعضاي تیم حریف را برخی وزرا، 
موسیقی دانان و تاجران تشکیل داده 
بودنــد. به نظر مي رســید نتیجه این 
بازي از قبل معلوم بود. هرچند پوتین 
از سال ۲۰۱۲ در لیگ هاکی بازی کرده 
است که اولین بازی اش کمی بعد از 
کســب مقام ریاست جمهوری انجام 

می شــود، البته او پس از بازي در لیگ گاال، تنها در پنج 
بازی ۲۷ گل به ثمر رسانده است. به گزارش خبرگزاری 
تاس، سال گذشته، پوتین گل افتتاحیه را به ثمر رساند و 

اسباب پیروزي تیمش را فراهم آورد.  
هزار میلیارد: «نود اقتصادی» در گزارشي که ارائه کرد، 
خبر داد که بررســی داده های آماری سامانه امالک و 
می دهد  نشــان  کشــور  مستغالت 
در آذرمــاه ســال جــاری ۶۶ ملک 
معامله شده  در تهران قیمتی بیش 
از ۱۰ میلیــارد تومان داشــته اند که 
قیمت برخــی از آنها حتی به بیش 
از ۲۸ میلیــارد تومان نیز می رســد. 
همچنیــن ارزش کل این ۶۶ ملک 
از هزار میلیارد  بررسی شــده بیش 

تومان است.

انصاف نیست! 

آقــاي مصطفــي ملکیــان در مقدمــه کتابــي  �
نوشــته اند: «تــا زمانــي که هنــوز همــه نیازهاي 
فیزیولوژیک و زیستي همه آدمیان برآورده نشده اند، 
ســالمت فردي و امنیت اجتماعي تأمین نشــده اند، 
فقر مــادي و اقتصادي هســت، امنیــت اقتصادي 
نیســت، حقوق بشر پایمال مي شــود، حقوق مدني 
رعایت نمي شود، بي ســوادي ریشه کن نشده است، 
حیوانات در معرض آســیب اند و محیط زیســت در 
خطر آلودگي و نابودي اســت، صرف پول هایي که 
مي توانند به کار دفع و رفع این مشــکالت بیایند، در 
راه هنــر و پرداختن به عنصر زیبایــي جواز اخالقي 
ندارد». همیشه نوشــته هاي آقاي ملکیان را دنبال 
مي کردم و از خواندن شــان لــذت مي بردم که البته 
هیــچ امتیازي براي ایشــان نخواهد بــود. چون نه 
جامعه شناســم و نه فیلســوف. یک مترجم ناچیزم 
و یــک گالري دار ناچیز تر؛ اما اینکــه دیواري کوتاه تر 
از دیــوار هنر ندیده ایــد و هنر را تفنن و ســرگرمي 
دیده اید، واقعا انصاف نیســت. هنر همیشــه کمک 
کرده تا فجایع دنیا و ظلم و ستم ها بهتر و درست تر 
دیده و حس شــوند. گرونیکاي پیکاسو را دیده اید؟ 
عکس هــاي رابرت کاپا، کاوه گلســتان و رضا دقتي 
را از جنگ هــاي اســپانیا و ایران و عــراق دیده اید؟ 
عکس هاي کشت و کشــتار جنگ ویتنام یا صرب ها 
را دیده اید؟ نقاشــي هاي گویا را دیده اید؟ شعرهاي 
شــاملو یا اخــوان را خوانده ایــد؟ پرفورمنس هاي 
مارینا آبراموویچ را درباره خشــونت تماشا کرده اید؟ 
حافظ را خوانده اید؟ عارف و ابتهاج را چطور؟ کتاب 
زندگــي جنگ و دیگر هیچ اوریانــا فاالچي را درباره 

جنگ ویتنام خوانده اید؟....
آقاي ملکیان اینها همه هنرند. اینها را باید خرید، 
شنید، خواند و دید. چطور مي گویید: «صرف پول هایي 
که مي توانند به کار دفع و رفع این مشــکالت بیایند، 
در راه هنــر و پرداختن به عنصر زیبایي جواز اخالقي 

ندارد». جواز اخالقي را چه کسي صادر مي کند؟ 
هنر به کمک آمده تا من و شما به ابعاد این فجایع 
آگاه شــویم. هنر بــه کمک آمده تــا عکس دخترک 
ســوخته از بمب ناپالــم را در ویتنام ببینیم و متوجه 
شــویم که بر ســر ملت ویتنام چه آمده اســت. هنر 
به کمک آمده تا با عکس هاي کاوه گلســتان و رضا 
دقتي متوجه شویم که عراقي ها با کمک آمریکا چه 
بالیي سر ایران ما و جوانانش آورد. هنر به کار مي آید 
وقتي فیلم هاي زلزله و ســیل را مي بینید. هنر به کار 
آمده تا بــا زندگي معتادان و آســیب هاي اجتماعي 
و فســاد اخالقي آشنا شــوید. فقط و فقط هنر است 
(تمام هر هفت هنر) که مي تواند شما را متوجه این 
فجایع بکند. ما باید به دیدن تئاتر برویم و پول برایش 
بپردازیم. ما باید سینما برویم و پول برایش بپردازیم. 
ما باید به نمایشــگاه نقاشي برویم و پول بابت خرید 
آثارش بپردازیم.  به عقیده شما نقاش ها و عکاس ها 
و کارگردانان ســینما و تئاتر، تولید نکنند تا مبادا پولي 
خرج خرید آثارشان شــود. اصال تولید نکنند تا پولي 
خرج تولید نشود؛ چون شما جواز اخالقي به این کار 
نمي دهید! واي بر من! نویســندگان ننویسند تا مبادا 
پول خرج خرید کتابي شــود. نقاشان نقاشي نکنند تا 
مبادا کسي کاري را از ایشان بخرد! و... الي غیرالنهایه.
آقــاي ملکیــان هنر خیلي قــادر و توانا اســت. 
همان قدر کــه مي تواند به ثبت فجایع کمک کند، به 
همان انــدازه مي توانــد از ناراحتي هاي تان بکاهد و 
روح تان را تلطیف کند و هر دو اینها الزم و ملزوم اند.

لطفا همین االن کتاب فرانچسکو گویا را باز کنید و 
نقاشي «بهاي قدرت» یا «سوم مه» یا «ساتورن یکي 
از پسرانش را مي درد» را تماشا کنید و بعد براي اینکه 
از آن حال بد بیرون بیایید، بنشــینید و پیانو کنسرتوي 
شماره ۱۷ موتسارت و آپاسیوناتاي بتهوون را بشنوید 
تا حال تان خوب شــود و لطفا بــراي هر دو آنها هم 
مجــوز اخالقي صادر کنید.  هنر را در حد یک تفنن و 
سرگرمي پایین کشیدید و این از انصاف به دور است. 

شایسته نیست، واقعا شایسته نیست.
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